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UCHWALA NR 
RADY MIE JSKIE J W EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacje pnez Miasto t b d i  projektu 
pn. ,,Internacjonalizacja gospodarcza pnedsiebiorstw z regionu 16dzkiego popnez 

dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy", 
wspblfinansowanego ze Brodkbw Europejskiego Funduszu Romoju Regionalnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqlzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 12 pkt 4 w zwiqku z art. 91 
i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorqdzie powiatowym (Dz. U. 
z 201 6 r. poz. 814 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. 1. Wyraia siq zgodq na realizacjq przez Miasto L6di projektu pn. ,,Internacjonalizacja 
gospodarcza przedsiqbiorstw z regionu i6dzkiego poprzez dedykowane dziaiania promocyjne 
i terytorialny marketing gospodarczy", wsp6ifinansowanego ze Srodk6w Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa 11: Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka, Dziaiania 11.2 Internacjonalizacja przedsiqbiorstw, Poddziaiania 11.2.3 Promocja 
gospodarcza regionu - miasto L6di, zwanego dalej Projektem, oraz zaangaiowanie na ten cel 
w budkecie Miasta Lodzi Srodk6w finansowych, kt6re wyniosq 
1) 6 248 400,OO zi brutto (siownie: szeSC milion6w dwieScie czterdziegci osiem tysiqcy 

czterysta ziotych) w 2017 r.; 
2) 5 838 195,OO zi brutto (slownie: piqC milion6w osiemset trzydziegci osiem tysiqcy sto 

dziewiqCdziesiqt pi@ ziotych) w 201 8 r.; 
3) 2 738 595,OO zi brutto (slownie: dwa miliony siedemset trzydzieici osiem tysiqcy piqCset 

dziewiqedziesiqt piqC ziotych) w 20 19 r. 
2. ~rodki  finansowe, okreglone w ust. 1, zostanq poluyte z: 

1) wkiadu wiasnego Miasta Lodzi, w tyrn wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku od 
towar6w i uslug VAT, kt6ry wyniesie: 
a) 1 930 400,OO zi (siownie: jeden milion dziewiqdset trzydzieici tysiqcy czterysta ziotych) 

w 2017 r., 
b) 1 803 670,OO zi (siownie: jeden milion osiemset trzy tysiqce szeSCset siedemdziesiqt 

ziotych) w 201 8 r., 
c) 846 070,OO zi (siownie: osiemset czterdziegci szeSC tysiqcy siedemdziesiqt ziotych) 

w 2019 r.; 
2) dofinansowania ze Srodk6w pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju . 

Regionalnego, kt6re wyniesie: 
a) 2 165 375,OO zi (siownie: dwa miliony sto szeSCdziesiqt pi@ tysiqcy trzysta 

siedemdziesiqt pi96 ziotych) w 201 7 r., 
b) 4 176 263,OO zi (siownie: cztery rniliony sto siedemdziesiqt szeSC tysiqcy dwieScie 

szeSCdziesiqt trzy zlote) w 20 1 8 r., 
c) 2 963 525,OO zl (siownie: dwa rniliony dziewiqkset szeSCdziesiqt trzy tysiqce piqCset 

dwadziegcia piqC ziotych) w 201 9 r., 
: - ,?+iA.L-'" d) 946 262,OO zl (slownie: dziewiqtset czterdzieici szeSC tysiqcy dwieScie szeSCdziesiqt 

dwa ziote) w 2020 r. n 



3. Srodki na realizacjq Projektu zostanq wprowadzone do budzetu Miasta Lodzi 
po uzyskaniu od Instytucji PoSredniczqcej I1 stopnia, k6rq jest Centrurn Obslugi Przedsipbiorcy 
z siedzibq w Lodzi potwierdzenia o uzyskaniu dofinansowania. 

4. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizacjq Projektu Srodki na wklad wlasny 
Miasta Eodzi na kolejne lata zostanq sfinansowane ze Srodk6w budzetu Miasta Lodzi. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq j est 
Prezydent Miasta Eodzi 
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UZASADNIENIE 

W zwigku z podjqtymi dziaianiami, majqcymi na celu pozyskanie Srodk6w 

zewnetrznych na realizacjq w latach 20 16-20 19 projektu ,,Internacjonallzacja gospodarcza 

przedsiqbiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dziaiania promocyjne i terytorialny 

marketing gospodarczy" w ramach konkursu o dofinansowanie projektow z zakresu 

wypracowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzajqcej do wzrostu eksportu 

i zdobywania nowych rynk6w zbytu, nawigywania kontakt6w z partnerami zagranicznymi 

i pozyskiwania informacji na temat rynk6w zagranicznych w ramach Osi priorytetowej 

11: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Dziaiania 11.2 Internacjonalizacja przedsiqbiorstw, 

Poddziaiania 11.2.3 Promocja gospodarcza regionu - miasto L6di Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojew6dztwa tbdzkiego na lata 2014-2020, konieczne jest potwierdzenie 

posiadania Srodk6w finansowych niezbqdnych do zrealizowania projektu. 

Caikowita wartoSC realizacji projektu ,,Internacjonalizacja gospodarcza przedsiqbiorstw 

z regionu iodzkiego poprzez dedykowane dziaiania promocyjne i terytorialny marketing 

gospodarczy" wyniesie 14 834 41 5,00 ziotych og6iem. W Wykazie przedsiqwziqk na lata 201 7- 

2020 i lata nastepne kwota 14 834 415, 00 ziotych, zostanie pomniejszona o 9 225,OO ziotych 

(wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalnodci 

uznany przez instytucje podrednicqcq) co daje kwotq iqcznych nakiad6w finansowych 

wysokoSci 14 825 190,OO ziotych. 

Dziqki udziaiowi w konkursie mozliwe jest otrzymanie dofinansowania do 85 % 

wydatk6w kwalifikowalnych, tj. 10 251 425, 00 ziotych wydatk6w ogbiem, koszty 

kwalifikowalne wyniosq 12 060 500,OO zi., koszty niekwalifikowlane wyniosq 2 773 915, 00 

ziotych z tytuiu podatku VAT. Wkiad Miasta Lodzi wyniesie 4 582 990,OO ziotych. 

Celem projektu jest zwiqkszenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozw6j 

powigah gospodarczych pomiqdzy MSP z regionu i6dzkiego oraz Lodzi, stolicy wojew6dztwa, 

np. udziai w miqdzynarodowych targach inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych 

wydarzeniach braniowych, organizacjq misji gospodarczych, publikacje raport6w 

gospodarczych, kampaniq informacyjno - promocyjnq. 

ZASTEPCA DYREKTORA BlURA 

H. r-CQP 
Monika Karolczak 


