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KOWIESY

Panie/Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie,

2012 -0 1- ~ S

Prezydenci Miast, Starostowie
województwa łódzkiego

Pragnę

poinformować

Państwa,

że

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi

przy ul. Roosevelta 15 jako Instytucja Pośrednicząca li stopnia ogłosi/o konkurs nr RPLD.03.04.00-7/11
na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 111.4 Rozwój otoczenia biznesu
Oś Priorytetowa Ili: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa

Łódzkiego

na lata 2007 - 2013. Na dofinansowanie projektów przeznaczona

została

kwota

22 117 558 EUR.
Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
1. prace studyjna-koncepcyjne dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15 ha,
w tym m.in.:
a. opracowania dotyczące: koncepcji zagospodarowania terenu / strefy inwestycyjnej (w tym: ocena stanu
infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia); kompleksowych badań geotechnicznych
(w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej); studium
wykonalności

(w tym raport o barierach inwestycyjnych),

b. opracowania o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogramów procesu inwestycyjnego,
c. analizy formalno-prawne nieruchomości ; analizy kosztowe makroniwelacji,
d. raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
e. projekty doradczo-promocyjne (w tym także działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia
terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowania informacji o utworzonym terenie
inwestycyjnym);

.

www.lo.dzkle.pJ

Departame nt ds. Przedsiębiorczości
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
tel. 42 291 98 40
fax 42 291 98 41
e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl

2. uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym:
a. kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
b. inwestycje

polegające

uzupełnieniu brakujących

na

elementów uzbrojenia technicznego terenów

inwestycyjnych.
Podmiotami, które
samorządu

mogą ubiegać się

terytorialnego, ich

związki

o dofinansowanie w ramach

ogłoszonego

konkursu,

są m.in.

i stowarzyszenia. Wniosek o dofinansowanie projektu

jednostki

należy składać

do 14 marca 2012 r.
Serdecznie zapraszam

Państwa

do zapoznania

konkursu nr RPLD.03.04.00-7/11

dostępnymi

się

ze wszystkimi

szczegółami dotyczącymi ogłoszonego

na stronie internetowej Centrum

Obsługi Przedsiębiorcy

pod adresem http://www.cop.lodzkie.pl/index.php/konkursy/aktualne-konkursy/rozwoj-otoczena-biznesu.html

www.lodzkle.pl

