
 

 

13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw 

 

TERMIN NABORU 

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. 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2022 r. 

 

 

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 24 444 142,62 zł. 

✓ Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona. 

✓ Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł. 

✓ Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona. 

✓ Maksymalny poziom dofinansowania pomocy udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu 

wynosi 85%. 

 

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCY W KONKURSIE 

1. MŚP negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19. 

Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, które odczuły 

negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na 

poziomie min. 15 %, zgodnie z niżej przedstawioną zasadą: 

✓ przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem  

w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających  

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów 

przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

2. Projekt realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie. Ponadto 

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. 

✓ weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów we właściwych ze względu na formę 

organizacyjnoprawną wnioskodawcy dokumentach rejestrowych. W odniesieniu do 



 

 

podmiotów podlegających wpisowi do KRS - właściwym dokumentem rejestrowym będzie 

odpis z KRS, w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - 

wpis do CEIDG. 

W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. 

 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE 

Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie 

związanym z COVID-19. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci środków trwałych i/lub 

wartości niematerialnych i prawnych (zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych) 

ukierunkowane na trwałą odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na 

przyszłe kryzysy poprzez działania przyczyniające się do podniesienia jego konkurencyjności. 

 

Planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 

terminu 30 września 2023 r. 

 

 

 



 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE 

 

1. Wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy 

Ocenie podlega procentowy spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie. Przez spadek 

przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym 

obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

 

2. Zastosowanie technologii cyfrowych 

Ocenie podlega, czy inwestycja wdrażana w ramach projektu zawiera 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. 

 

 

3. Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca planuje w projekcie działania ukierunkowane na ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji 

przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie potwierdzających, iż 



 

 

wdrażane w ramach projektu rozwiązania są zgodne z normami unijnymi stosownymi do 

charakteru prowadzonej działalności oraz mają pozytywny wpływ na środowisko. 

 

 

4. Wpływ projektu na gospodarkę województwa łódzkiego 

Ocenie podlega, czy projekt wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego. 

Weryfikacji podlegać będzie siedziba lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na 

terenie województwa łódzkiego, dokonana na podstawie dokumentu rejestrowego.  

W odniesieniu do osób prawnych i ułomnych osób prawnych - weryfikacji będzie podlegał adres 

siedziby, natomiast w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 

stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (z wyłączeniem dodatkowych stałych miejsc 

wykonywania działalności). 

 

 

 

 


