Załącznik nr 1 do Wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie
1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
typ projektu: „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”
Część pól w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014) została zablokowana do edycji bądź
uzupełniona ramowymi opisami. Należy wypełnić wyłącznie pola aktywne, uwzględnione w poniższej
instrukcji. W razie wątpliwości lub wystąpienia sytuacji nie opisanych w niniejszej instrukcji, należy
sięgnąć do zapisów pozostałej dokumentacji naboru.
Pole w GWA2014
Informacje i wskazówki
Informacje podstawowe
I.2 Podstawowe informacje
o projekcie
Sugerowany tytuł projektu: Wsparcie utrzymania działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa […………] w sytuacji znaczącego spadku
Tytuł projektu
obrotów na skutek COVID-19.
W miejsce [……..……] należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa.
II.
Identyfikacja beneficjenta/Lidera
Należy wypełnić wszystkie pola. Wpisane dane muszą być aktualne na
II.1 Dane beneficjenta
dzień złożenia wniosku oraz zgodne z danymi, które są ujawniane
w rejestrach publicznych (CEIDG/KRS).
Należy wpisać dane przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym
– CEIDG/KRS).
W przypadku spółki cywilnej, należy wpisać nazwę spółki oraz podać
Nazwa Beneficjenta, NIP, imiona i nazwiska wszystkich wspólników zgodnie z umową spółki
Regon
cywilnej, a w polach NIP i REGON należy podać NIP i REGON spółki
cywilnej. Każdy ze wspólników spółki cywilnej może ubiegać się
o wsparcie również indywidualnie, o ile prowadzi działalność gospodarczą
również poza spółką.
Numer
rachunku Należy wpisać numer rachunku bankowego przedsiębiorstwa, na które
beneficjenta/odbiorcy
mają zostać przekazane środki w ramach dotacji.
Należy wybrać z listy rozwijanej odpowiednią formę prawną wraz
z odpowiednim statusem przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie może otrzymać:
- mikroprzedsiębiorstwo, czyli podmiot, który zatrudnia mniej niż 10
pracowników (w tym osoby samozatrudnione) i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR,
- małe przedsiębiorstwo, czyli podmiot, który zatrudnia mniej niż 50
Forma prawna beneficjenta
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru,
w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii mikro lub
małego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania
prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:
- kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
- kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
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- powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.
Pomocne pole: Wyliczenie wielkości przedsiębiorstwa.
Po kliknięciu „Dodaj” w oknie należy wybrać odpowiednią formę
własności, zaś w polu „%-owy udział” wskazać odpowiedni udział
procentowy wybranej formy własności. Musi być ona zgodna ze stanem
faktycznym i mieć potwierdzenie w danych zawartych w REGON.

Forma własności
Rodzaj
działalności

Kod
podstawowej
Beneficjenta

prowadzonej

PKD/EKD
działalności

Kod PKD/EKD działalności
Beneficjenta
dotyczącej
projektu
Adres siedziby
Województwo,
powiat,
gmina

Miejscowość, ulica, kod
pocztowy, nr budynku, nr
lokalu

Po kliknięciu „Dodaj” w oknie należy wybrać kod PKD (zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności). Poprzez podstawową działalność
gospodarczą należy rozumieć najistotniejszą lub przeważającą działalność
gospodarczą, tj. taką, która generuje największy przychód. Podany kod
PKD powinien być zgodny z informacjami dotyczącymi przeważającej
działalności gospodarczej, które są ujawnione w rejestrze.
Uwaga: W przypadku, gdy dane te nie odpowiadają aktualnej sytuacji
przedsiębiorstwa, np. z uwagi na zmianę charakteru prowadzonej
działalności, należy wskazać inny niż kod PKD ujawniony w dokumencie
rejestrowym. W takiej sytuacji należy zamieścić dodatkowe uzasadnienie
w polu IV.2 Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu i podać informacje wyjaśniające, dlaczego wskazany kod PKD
powinien być traktowany jako główna działalność Wnioskodawcy.
Uwaga: Projekt może zostać dofinansowany jedynie w przypadku, gdy
Wnioskodawca nie prowadzi działalności, która jest wykluczona
z możliwości otrzymania wsparcia, o których mowa w pkt 3 Wezwania.
Uwaga: Jeśli podany numer kodu PKD działalności może wskazywać na
działalność wykluczoną z możliwości uzyskania wsparcia, należy
jednoznacznie opisać prowadzoną działalność gospodarczą w polu IV.2
Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
Po kliknięciu „Dodaj” w oknie należy wybrać kod PKD – z uwagi na
charakter wsparcia, kod PKD dotyczący projektu jest co do zasady
tożsamy z kodem podstawowej działalności Wnioskodawcy.
Po kliknięciu w ikonę lupy należy wybrać z listy rozwijanej województwo,
właściwy powiat i gminę.
Należy wpisać dane zgodnie z poniższą instrukcją:
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą – adres stałego miejsca wykonywania działalności
gospodarczej zgodnie z danymi ujawnionymi w CEIDG,
- w przypadku osób prawnych – adres siedziby Wnioskodawcy
zgodny z danymi rejestrowymi ujawnionymi w KRS,
- w przypadku spółki cywilnej – adres siedziby spółki – zgodnie
z umową spółki i danymi wpisanymi w REGON.
Powyższe dane winny być zgodne z dokumentem rejestrowym
Wnioskodawcy.
Uwaga: Wsparcie może uzyskać podmiot, który posiada siedzibę,
a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą –
główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa
podlaskiego, co zostało ujawnione w dokumentach rejestrowych
Wnioskodawcy (wpis do KRS lub CEIDG), a także faktycznie prowadzi
działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. Wyłączone
z możliwości wsparcia są:
- osoby prawne, które posiadają jedynie oddział na terenie
województwa podlaskiego a nie posiadają siedziby na terenie
województwa podlaskiego,
- osoby fizyczne, które posiadają jedynie dodatkowe stałe miejsce
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Numer telefonu

Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Adres do korespondencji
inny niż adres siedziby
Wielkość przedsiębiorstwa
Określenie
wielkości
przedsiębiorstwa

Wyliczenie
wielkości
przedsiębiorstwa
(status
przedsiębiorstwa)

Przedsiębiorstwo zależne

wykonywania działalności gospodarczej i/lub adres do doręczeń na
terenie województwa podlaskiego, a nie posiadają stałego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa
podlaskiego.
Należy wpisać numer telefonu, który umożliwi sprawną i skuteczną
komunikację telefoniczną pomiędzy Wnioskodawcą a IZ RPOWP (numer
telefonu osoby do kontaktów roboczych, powinna to być osoba
dysponująca pełną wiedzą na temat projektu, zarówno w kwestiach
związanych z samym wnioskiem, jak i późniejszą realizacją projektu).
Jeśli brak, należy pozostawić pole bez wypełnienia.
Należy wpisać adres e-mail, który umożliwi sprawną i skuteczną
komunikację elektroniczną pomiędzy Wnioskodawcą a IZ RPOWP.
Jeśli brak, należy pozostawić pole bez wypełnienia.
Jeśli Wnioskodawca chce wskazać adres do korespondencji inny niż adres
siedziby, należy zaznaczyć okno i wypełnić pola.
Pole wypełnione automatycznie na podstawie deklaracji Wnioskodawcy
określonej w polu II.1 Dane podstawowe/Forma prawna beneficjenta.
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie mikro lub małe
przedsiębiorstwo.
Uwaga. Przed zaznaczeniem we wniosku o dofinansowanie właściwych
pól, należy upewnić się, że Wnioskodawca jest mikro lub małym
przedsiębiorstwem. Dla określenia statusu przedsiębiorcy oraz
zatrudnienia, należy stosować przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
zwanego dalej Rozporządzeniem nr 651/2014. Oznacza to, że przy
określaniu wielkości przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę
skumulowane dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw
partnerskich zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.
Należy potwierdzić status Wnioskodawcy aktualny na dzień składania
wniosku o dofinansowanie poprzez zaznaczenie odpowiednich pól we
wniosku.
Przy określaniu statusu MŚP narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator
MŚP https://kwalifikator.een.org.pl/, dokumenty źródłowe definicji MŚP
https://www.parp.gov.pl/definicja-msp oraz wyjaśnienia zawarte w
wydanym przez Komisję Europejską „Poradniku dla użytkowników
dotyczącym
definicji
MŚP”
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a3501aa75ed71a1.0005.01/DOC_1.
Należy zaznaczyć NIE, jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne1.
Przedsiębiorstwa należy uznać za samodzielne, o ile nie występują
przesłanki do określenia ich jako powiązane lub partnerskie określone w
załączniku nr I do Rozporządzenia nr 651/2014.
Należy zaznaczyć TAK, jeśli przedsiębiorstwo jest partnerskie 2 lub
powiązane3.
W przypadku przedsiębiorstw zależnych, należy uwzględnić skumulowane
dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich
zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.

Za ostatni zamknięty rok
obrachunkowy
Liczba zatrudnionych4 osób
(z) za ostatni zamknięty rok
obrachunkowy

Należy zaznaczyć właściwy przedział liczby osób zatrudnionych na
umowę o pracę na pełen etat oraz właścicieli – kierowników za ostatni
zamknięty rok obrachunkowy.
W przypadku przedsiębiorstw zależnych, należy uwzględnić skumulowane
dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich
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Roczny obrót (o) za ostatni
zamknięty
rok
obrachunkowy5

Całkowity bilans roczny (b)
za ostatni zamknięty rok
obrachunkowy6

zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.
Kwotę przychodów ze sprzedaży produktów i usług za ostatni zamknięty
rok obrachunkowy należy podzielić przez odpowiedni kurs EUR
i zaznaczyć właściwy przedział. Jeśli ostatnim zamkniętym rokiem
obrachunkowym jest rok 2019, należy przyjąć kurs EUR = 4,2585
PLN.
W przypadku przedsiębiorstw zależnych, należy uwzględnić skumulowane
dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich
zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.
Kwotę rocznej sumy bilansowej (aktywów) bez VAT za ostatni zamknięty
rok obrachunkowy należy podzielić przez odpowiedni kurs EUR
i zaznaczyć właściwy przedział. Jeśli ostatnim zamkniętym rokiem
obrachunkowym jest rok 2019, należy przyjąć kurs EUR = 4,2585
PLN.
W przypadku przedsiębiorstw zależnych, należy uwzględnić skumulowane
dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich
zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.

Za przedostatni zamknięty
rok obrachunkowy
Liczba zatrudnionych osób
(z)
za
przedostatni
zamknięty
rok
obrachunkowy

Roczny obrót (o) za
przedostatni zamknięty rok
obrachunkowy

Całkowity bilans roczny (b)
za przedostatni zamknięty
rok obrachunkowy

Należy zaznaczyć właściwy przedział liczby osób zatrudnionych na
umowę o pracę na pełen etat oraz właścicieli – kierowników za
przedostatni zamknięty rok obrachunkowy.
W przypadku przedsiębiorstw zależnych, należy uwzględnić skumulowane
dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich
zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.
Kwotę przychodów ze sprzedaży produktów i usług za przedostatni
zamknięty rok obrachunkowy należy podzielić przez odpowiedni kurs
EUR i zaznaczyć właściwy przedział. Jeśli przedostatnim zamkniętym
rokiem obrachunkowym jest rok 2018, należy przyjąć kurs EUR =
4,3000 PLN.
W przypadku przedsiębiorstw zależnych, należy uwzględnić skumulowane
dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich
zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.
Kwotę rocznej sumy bilansowej (aktywów) bez VAT za przedostatni
zamknięty rok obrachunkowy należy podzielić przez odpowiedni kurs
EUR i zaznaczyć właściwy przedział. Jeśli przedostatnim zamkniętym
rokiem obrachunkowym jest rok 2018, należy przyjąć kurs EUR =
4,3000 PLN.
W przypadku przedsiębiorstw zależnych, należy uwzględnić skumulowane
dane przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich
zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 651/2014.

Wnioskodawca
nie
znajdował się w trudnej Należy zaznaczyć TAK, jeżeli Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej
sytuacji 31 grudnia 2019 r. sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozumieniu art. 2 pkt 18
w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/20147.
rozporządzenia nr 651/2014
Wnioskodawca
nie Należy zaznaczyć TAK, jeżeli Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej
znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr
sytuacji 31 grudnia 2019 r 651/2014, ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu
w rozumieniu art. 2 pkt 18 wystąpienia pandemii COVID-19 – rozumianej jako znaczący spadek
rozporządzenia nr 651/2014, obrotów (o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w
ale po tym dniu znalazł się 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do
w trudnej sytuacji z powodu poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca
wystąpienia
pandemii ubiegłego roku).
COVID-19
Wnioskodawca znalazł się w Należy zaznaczyć TAK, jeśli Wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego
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sytuacji nagłego niedoboru
lub
braku
płynności
finansowej
w
związku
wystąpieniem
pandemii
COVID-19
Wnioskodawca prowadził
działalność gospodarczą na
dzień 31 grudnia 2019 r.
II.2
Dane
Podmiotu
reprezentującego
wnioskodawcę

niedoboru lub braku płynności finansowej w związku wystąpieniem
pandemii COVID-19 – rozumianej jako znaczący spadek obrotów (o co
najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku
począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca
lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku).
Należy zaznaczyć TAK, jeśli Wnioskodawca prowadził działalność
gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. Deklaracja powinna być zgodna z
danymi w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy.
Należy pozostawić zaznaczenie NIE DOTYCZY, chyba że Wnioskodawca
upoważnił inny podmiot, który będzie go reprezentował w ubieganiu się
o wsparcie/zawarciu umowy o dofinansowanie.
Po kliknięciu „Dodaj” należy uzupełnić pola w oknie.
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą –
należy wpisać dane właściciela.
W przypadku spółki cywilnej – należy wpisać dane wszystkich
II.4
Dane
osoby
wspólników spółki.
upoważnionej
(osób
W przypadku spółek prawa handlowego, których
dokumentem
upoważnionych)
przez
rejestrowym jest KRS – należy wpisać dane osoby/osób zgodnie ze
Wnioskodawcę
do
sposobem reprezentacji określonym w KRS.
podpisania umowy
Jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik, należy wpisać jego dane i dołączyć
oryginał notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa uprawniającego
wskazaną
osobę
do
podpisania
wniosku/zawarcia
umowy
o dofinansowanie.
II.5 Dane osoby uprawnionej Należy wpisać dane osoby, która będzie rozliczała projekt, tj. złoży
(osób uprawnionych)
wniosek o płatność w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014.
III.
Informacje o projekcie
III.1.3 Typ obszaru realizacji Należy wybrać z listy rozwijanej – w zależności od lokalizacji siedziby.
III.1.4 Rodzaj działalności Należy wybrać z listy rozwijanej – w zależność od rodzaju przeważającej
gospodarczej
działalności.
Pomoc
publiczna,
lokalizacja,
wpływ
na
środowisko
III.5
Lokalizacja
projektu/miejsce realizacji
projektu
Jako szczegółową lokalizację projektu/miejsce realizacji projektu należy
rozumieć miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
Z listy rozwijanej należy wybrać właściwe województwo, powiat i gminę
oraz %-owy udział w wartości dofinansowania (wskazany %-owy udział
informuje jaka część projektu znajduje się w danej lokalizacji –
w odniesieniu do wartości dofinansowania ogółem projektu). W polu
III.5.1
Szczegółowa „Uwagi” należy wpisać szczegółowy adres wykonywanej działalności
lokalizacja projektu/miejsce gospodarczej, tj. ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy
realizacji projektu
i miejscowość.
Wskazane informacje powinny potwierdzać faktyczne prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego.
Korzystanie przez przedsiębiorcę z tzw. „wirtualnego biura” (tj. usługi
outsourcingu obsługi biurowej, bez konieczności fizycznej obecności
przedsiębiorstwa w danym miejscu) zlokalizowanego na terenie
województwa podlaskiego nie spełnia niniejszego warunku.
IV.
Opis projektu
IV.1 Krótki opis projektu
W miejsce […] należy wpisać nazwę Wnioskodawcy.
IV.2
Identyfikacja
problemów i uzasadnienie
potrzeby realizacji projektu.
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W miejscach oznaczonych [……] należy podać konkretne dane potwierdzające spadek oraz jednoznacznie
odpowiedzieć na postawione pytania.
Czy Wnioskodawca odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie
wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami
gospodarki na skutek COVID-19?
[TAK/NIE]
Wybrana forma liczenia spadku obrotów (należy wybrać jedną z możliwości):
[miesiąc do miesiąca w 2020 roku / miesiąc w 2020 do miesiąca w 2019 roku]
Miesiąc spadku obrotów:
[……2020 r. ]
Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów:
[….. zł ]
Miesiąc i rok, do którego porównywany jest miesiąc ze spadkiem obrotów:
[……. 20…. r.]
Wartość obrotów w miesiącu, do którego porównywany jest spadek obrotów:
[….. zł ]
Wyliczenie spadku obrotów (wynik należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg reguł
matematycznych):
[………..zł - ……….zł / ……… zł = …….. x 100% = ….. %]
Dokumenty źródłowe zawierające ww. dane w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa (np. deklaracje
VAT-7 w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie, deklaracje VAT-7K w zakresie przychodu
za rok 2019 lub ewidencje JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc w przypadku podmiotów
rozliczających się kwartalnie, przychody ze sprzedaży na podstawie wystawionych faktur lub rachunków
w przypadku przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (niebędących czynnymi podatnikami
VAT), ewidencje dla celów podatkowych, itp.).
[…..]
Poniżej należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w kontekście
nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w wyniku wpływu koronawirusa COVID-19.
Należy jednoznacznie przedstawić sytuację przedsiębiorstwa, precyzyjnie opisać problem z płynnością
finansową przedsiębiorstwa oraz szczegółowo uzasadnić wpływ COVID-19 na jego wystąpienie. Należy
posługiwać się liczbami i faktami.
[…..]
Oświadczam, że na dzień 1 czerwca 2020 r. liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie
w oparciu o umowę o pracę (liczba osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) wynosi:
[….. FTE]
Wskazany poziom zatrudnienia potwierdza dokument/dokumenty:
[…..]
Uwaga. Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako:
- stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 1 marca 2020 r.
w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego,
lub
- stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego począwszy od 1 marca
2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku
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poprzedniego.
Należy dokonać wyboru jednej z dwóch form liczenia spadku.
Uwaga. Zgodnie z kryteriami, do wsparcia kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek
obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.
Przykład 1. Forma liczenia spadku obrotów - miesiąc do miesiąca:
-

Miesiąc spadku obrotów: kwiecień 2020 r.
Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów: 534 876,56 zł (kwiecień 2020 r.)
Miesiąc poprzedzający miesiąc ze spadkiem obrotów (marzec 2020 r.)
Wartość obrotów w miesiącu, poprzedzającym spadek obrotów: 7 543 000,76 zł (marzec 2020 r.)
Wyliczenie spadku obrotów związanych z COVID-19 (%): = (7 543 000,76 zł - 534 876,56 zł) / 7
543 000,76 zł *100 = 92,91 %.

Przykład 2. Forma liczenia spadku obrotów - rok do roku:
- Miesiąc spadku obrotów: marzec 2020 r.
- Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów: 534 876,56 zł (marzec 2020 r.)
- Miesiąc w 2019 r. analogiczny jak miesiąc spadku obrotów w 2020 r. : marzec 2019 r.
- Wartość obrotów w analogicznym miesiącu 2019 roku: 870 765,32 zł (marzec 2019 r.)
- Wyliczenie spadku obrotów związanych z COVID-19 (%): = (870 765,32 zł - 534 876,56 zł) /
870 765,32 zł *100 = 38,57 %.
Spadek obrotów może być wykazany dopiero od 1 marca 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży
w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek
przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca
2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do
przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).
V.
Harmonogram realizacji
Należy wybrać z kalendarza termin rozpoczęcia realizacji projektu.
V.1 Termin rozpoczęcia Realizacja projektu rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca
realizacji projektu
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie.
W przypadku niniejszego naboru, jest to 1 lipca 2020 roku.
Należy wybrać z kalendarza termin zakończenia realizacji projektu.
Realizacja projektu kończy się ostatniego dnia miesiąca objęcia
wsparciem, nie wcześniej niż 31 lipca 2020 r. Okres realizacji projektu
V.2
Planowany
termin stanowią pełne miesiące kalendarzowe, przy czym okres realizacji nie
rzeczowego
zakończenia może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz nie może być dłuższy
realizacji
projektu
– niż 3 miesiące kalendarzowe. W przypadku wnioskowania o wsparcie na 3
podpisanie
końcowego miesiące, będzie to 30 września 2020 r. Liczba miesięcy realizacji projektu
protokołu odbioru
musi być zgodna z Liczbą stawek określoną w pkt. VII.1 Wydatki
rozliczane ryczałtowo. Projekt nie może kończyć się w innym dniu niż
ostatni dzień miesiąca. Należy mieć na względzie, że projekt nie może
zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Należy wybrać z kalendarza planowany termin finansowego zakończenia
realizacji projektu. Za termin finansowego zakończenia realizacji projektu
V.3
Planowany
termin należy uznać datę (planowaną) poniesienia ostatniego wydatku w ramach
finansowego
zakończenia projektu (dokonanie płatności za ostatnią fakturę/innego dokumentu
realizacji projektu
księgowego o równoważnej wartości dowodowej). W przypadku
niniejszego naboru, powinna być to data tożsama z datą w polu V.2.
wniosku.
V.4
Zakres
rzeczowy
projektu
Po kliknięciu dodaj pojawi się okno, w którym z kalendarza należy
Data rozpoczęcia zadania
wskazać datę rozpoczęcia zadania 1. Powinna być ona tożsama z datą
rozpoczęcia realizacji projektu (pole V.1 wniosku).
Data zakończenia zadania
Po kliknięciu dodaj pojawi się okno, w którym z kalendarza należy
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wskazać datę zakończenia zadania 1. Powinna być ona tożsama
z planowanym terminem rzeczowego zakończenia realizacji projektu (pole
V.2 wniosku).

VI.

Wskaźniki

VI.1.1 Wskaźniki produktu
– kluczowe/specyficzne dla
programu

W pliku startowym uwzględniono obligatoryjne wskaźniki produktu
określone w Wezwaniu, które będą podlegały monitorowaniu.
W przypadku przedsiębiorstw, które prowadzą działalność nie dłużej niż 3
lata należy dodatkowo dokonać wyboru wskaźnika: Liczba wspieranych
nowych przedsiębiorstw (CI 5).

VI.2.2 Wskaźniki rezultatu –
specyficzne dla projektu
Liczba miesięcy utrzymania
działalności
przedsiębiorstwa

VII.

Należy uzupełnić wartość docelową wskaźnika - co najmniej 3 miesiące.
Poprzez zaprzestanie działalności gospodarczej rozumiane jest zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 22-24
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r. poz.
1292, z późn. zm.), otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy.

Budżet projektu

VII.1 Wydatki rozliczane
ryczałtowo

Nazwa ryczałtu

Wysokość stawki

Po kliknięciu w okno „Dodaj” należy z listy rozwijanej wybrać Zadanie 1.
Kwota dofinansowania projektu obejmuje wyłącznie stawki jednostkowe.
Poza stawkami jednostkowymi nie przewiduje się możliwości
dofinansowania innych kosztów projektu. Tym samym wydatkami
kwalifikowalnymi w ramach wsparcia są koszty związane
z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
i te wydatki rozliczane będą poprzez stawki jednostkowe.
Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią stawkę FTE, w zależności
od wielkości przedsiębiorstwa mierzonego wielkością zatrudnienia na
moment składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku
samozatrudnionych FTE=1.
Uwaga. Na potrzeby wyliczenia FTE należy uwzględnić liczbę osób
zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z
ustawowym czasem pracy, wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Należy
uwzględnić
tylko
osoby
zatrudniane
bezpośrednio
przez
przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie. Jeśli w umowie
o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar
czasu pracy. Oznacza on:
- liczba godzin pracy w ciągu dnia – 8
- liczba godzin pracy w tygodniu – przeciętnie 40, jeśli tydzień jest
pięciodniowy,
- okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.
Pełny wymiar czasu pracy został określony w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, należy uwzględnić go
w kalkulacji. Z wyliczenia należy wyłączyć pracowników przebywających
na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach
wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego i samozatrudnionych. Dane należy zaokrąglić „w dół” do
liczby całkowitej.
Uwaga. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby określenia
właściwej stawki jednostkowej liczona jest inaczej niż wielkość
zatrudnienia, jaką należy wziąć pod uwagę, określając status
przedsiębiorcy. Na potrzeby określenia stawki jednostkowej należy
uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy
w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.
Pole uzupełnia się automatycznie na podstawie wybranej Nazwy ryczałtu.
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Liczba stawek

VII.4.1
harmonogram
wydatków

Planowany
ponoszenia

VII.4.2
Struktura
finansowania projektu w
zakresie pomocy publicznej
VIII. Załączniki
IX.
Oświadczenia
IX.1 Lista oświadczeń

IX.2 Osoby
wniosek

podpisujące

Data
przygotowania
wniosku o dofinansowanie

Liczba stawek odpowiada liczbie miesięcy wsparcia, na które
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie i na jak długo deklaruje
utrzymanie przedsiębiorstwa. Należy wskazać wartość od 1 do 3, co będzie
odpowiadało liczbie miesięcy, na które zostanie przyznane wsparcie.
Informacje podane w tym miejscu powinny być zgodne z okresem
realizacji projektu wynikającym z pkt. V. Harmonogram realizacji
projektu.
Na podstawie wprowadzonych informacji zostaną wyliczone wydatki
ogółem, wydatki kwalifikowalne oraz dofinansowanie. Z uwagi, że
intensywność wsparcia w naborze wynosi 100% wartość dofinansowania
będzie równa wydatkom kwalifikowanym i wartości ogółem projektu.
Po kliknięciu „Wypełnij” należy wskazać rok realizacji projektu (2020)
oraz przypisać wszystkie kwoty do III kwartału (zgodnie
z harmonogramem). W polach dotyczących Budżetu Państwa należy
pozostawić wartość 0,00 zł.
Po kliknięciu „Wypełnij” należy w wierszu „w tym Bez pomocy
publicznej” wskazać wartość 0,00, zaś w polu „w tym Pomoc publiczna”
pełną wartość dofinansowania.

Należy potwierdzić fakt zapoznania się z treścią oświadczeń oraz
świadomości odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych
danych/złożenie fałszywych oświadczeń poprzez zaznaczenie właściwego
checkboxu. Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie oznaczało, że treść
oświadczeń została zaakceptowana i podmiot oświadcza, że spełnia
wymagania w nich zawarte.
Dane do tabeli zaczytywane są z pkt. II.4 Dane osoby upoważnionej (osób
upoważnionych) przez Wnioskodawcę do podpisania umowy. Na ostatniej
stronie wydruku wniosku o dofinansowanie osoba/y wskazana/e w ww.
tabeli powinna/y podpisać wniosek czytelnie lub parafować wraz
z pieczątką imienną oraz opieczętować pieczęcią firmową (jeżeli posiada).
Należy wybrać datę z kalendarza.

1

Przedsiębiorstwo jest samodzielne, jeśli jest całkowicie niezależne, tj. nie ma udziału w innych przedsiębiorstwach
oraz żadne przedsiębiorstwo nie ma w nim udziału lub posiada poniżej 25% kapitału lub praw głosu (w zależności od
tego, która z tych wielkości jest większa) w co najmniej jednym innym przedsiębiorstwie lub jakiekolwiek strony
zewnętrzne posiadają nie więcej niż 25% kapitału lub praw głosu (w zależności od tego, która z tych wielkości jest
większa) w tym przedsiębiorstwie lub nie jest powiązane z innym przedsiębiorstwem poprzez osobę fizyczną
w rozumieniu art. 3 ust. 3. Załącznika I do Rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
2
Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako
przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I Rozporządzenia nr 651/2014 i między którymi
istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada,
samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25
% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w
takim przedsiębiorstwie.
3

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
 przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub
członka;
 przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy
zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
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przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje
samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa,
większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co
najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w art.3 ust. 2 akapit drugi
załącznika I do Rozporządzenia nr 651/2014, również uznaje się za powiązane.
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób
fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją
działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.
Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym
lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.
Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznik I
do Rozporządzenia nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym
przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy. UWAGA! Pozostawanie
w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia
oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MSP.
4

Liczba zatrudnionych – liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu
w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które
pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych
jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą:
a) pracownicy;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
c) właściciele-kierownicy;
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu
zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani
wychowawczego.
5

Roczny obrót oblicza się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów
i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy obliczyć bez
uwzględnienia VAT oraz innych podatków pośrednich. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów
oraz rocznej sumy bilansowej przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
6

Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa. Wyrażone w PLN wielkości
dotyczące rocznych obrotów oraz rocznej sumy bilansowej przelicza się na EUR według średniego kursu
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu
przedsiębiorcy.
7

Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r.
nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014. Żeby sprawdzić, czy
przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy dokonać analizy danych finansowych wg stanu na
koniec 2019 r.:
jeśli firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać
połowy kapitałów. W tym celu należy zsumować kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał
z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od tego, jakie z tych wielkości są ujęte
w księgach firmy) i odnieść do sumy strat z lat ubiegłych i z 2019 r.;
b) przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku
z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu
z rejestrów;
c) przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło
umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi
restrukturyzacyjnemu;
d) wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24
miesiące.
a)

Szczegółowe zasady określające kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji zostały określone w art. 2 pkt 18
Rozporządzenia nr 651/2014.
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