Załącznik nr 1 do Wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania i złożenia
wniosku oraz załączników

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

luty 2021 r.

I. WYPEŁNIENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Wniosek o dofinansowanie najlepiej wypełnić przed uruchomieniem naboru.
Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu niezbędnym jest zainstalowanie najnowszej wersji
Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014), który jest dostępny na stronie internetowej:

Generator wniosków aplikacyjnych EFRR - Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (wrotapodlasia.pl)
Instytucja Organizująca Nabór (ION) przygotowała częściowo wypełniony wniosek o dofinansowanie, tzw.
plik startowy, który stanowi załącznik do dokumentacji naboru. Plik startowy należy pobrać i zapisać na
dysku komputera. Następnie należy uruchomić GWA2014 i wczytać plik startowy w następujący sposób:
Uruchomienie GWA2014 → Lista moich wniosków → Otwórz wniosek spoza listy → wybór pliku
startowego
UWAGA! W niniejszym naborze nie jest możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie bez wykorzystania
pliku startowego. Jest on niezbędny do poprawnego wysłania wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca powinien wypełnić wyłącznie pola aktywne, wskazane do uzupełnienia w poniższej
instrukcji. Pozostałe pola zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby
modyfikować.
Wniosek o dofinansowanie można zapisać w dowolnym momencie uzupełniania i w dowolnym
momencie ponownie go otworzyć w sposób wskazany powyżej.
Pole w GWA2014
Informacje i wskazówki
I.
Informacje podstawowe
Dane w niniejszej sekcji zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby modyfikować.
II.
Identyfikacja Beneficjenta/Lidera
II.1 Dane beneficjenta
Dane podstawowe
Należy wpisać dane przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym –
CEIDG/KRS).
NIP, Regon, Nazwa
W przypadku spółki cywilnej, należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona
beneficjenta
i nazwiska wszystkich wspólników zgodnie z umową spółki cywilnej, a w polach
NIP i REGON należy podać NIP i REGON spółki cywilnej.
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,
Forma prawna beneficjenta - małe przedsiębiorstwo, czyli podmiot, który zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
Należy przeanalizować również kwestię powiązań łączących przedsiębiorcę
z innymi podmiotami (zasady określania powiązań między przedsiębiorstwami
zostały opisane w dokumencie Komisji pn. Poradnik dla użytkowników dotyczący
definicji MŚP).
Numer rachunku
Należy wpisać numer rachunku bankowego przedsiębiorstwa, na które mają zostać
beneficjenta/odbiorcy
przekazane środki w ramach dotacji.
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
Forma własności
w danych zawartych w REGON.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek,
w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, należy wskazać co do zasady
"krajowe osoby fizyczne" (100%).
Rodzaj prowadzonej działalności
Po kliknięciu „Dodaj” w oknie należy wybrać kod PKD (zgodnie
Kod PKD/EKD
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
podstawowej działalności
Klasyfikacji Działalności). Podstawowa działalność gospodarcza to przeważająca
Beneficjenta
działalność gospodarcza, wskazana w dokumentach rejestrowych (CEIDG/KRS).
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UWAGA: W przypadku, gdy dane w CEIDG/KRS 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 podstawowa działalność Wnioskodawcy.

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

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

Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Adres do korespondencji
inny niż adres siedziby
Sytuacja przedsiębiorstwa
Wnioskodawca prowadził
działalność gospodarczą na
dzień 31 grudnia 2019 r.
Wnioskodawca znalazł się
w
sytuacji
nagłego
niedoboru
lub
braku
płynności finansowej w
związku
wystąpieniem
pandemii COVID-19
Miesiące w roku 2020, za
które wykazywany jest
spadek:
Łączna wartość obrotów
(przychodów ze sprzedaży)

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.
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
w CEIDG,
- w przypadku osób prawnych – adres siedziby Wnioskodawcy zgodny
z danymi 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 przynajmniej od 31 grudnia 2019
r. posiada siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą – stałe 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 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 do kontaktu.
Należy wpisać numer faksu lub pozostawić pole bez wypełnienia.
Należy wpisać adres e-mail, który umożliwi sprawną i skuteczną komunikację
elektroniczną pomiędzy Wnioskodawcą a ION.
Należy wpisać adres strony lub pozostawić pole bez wypełnienia.
Jeśli Wnioskodawca chce wskazać adres do korespondencji inny niż adres siedziby,
należy zaznaczyć okno i wypełnić pola.
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 zaznaczyć TAK, jeśli Wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego
niedoboru lub braku płynności finansowej w związku wystąpieniem pandemii
COVID-19 – rozumianej jako znaczący spadek obrotów (o co najmniej 40%)
w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020
roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
Należy wybrać, za które miesiące w 2020 r. Wnioskodawca chce wykazać spadek
obrotów, tj.: IV-XII lub X-XII (2020 r.).
Należy podać łączną wartość (sumę) obrotów (przychodów ze sprzedaży) za IV-XII
2020 r. (9 miesięcy) lub za X-XII 2020 r. (3 miesiące), w zależności od wybranego
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w
okresie,
za
który
wykazywany jest spadek
(PLN):
Miesiące w roku 2019 do
porównania:
Łączna wartość obrotów
(przychodów ze sprzedaży)
w
okresie
odniesienia
(PLN):
%
wartość
spadku
obrotów:
Roczny przychód netto ze
sprzedaży w 2019 r.

Dokumenty
potwierdzające
obrotów

źródłowe
spadek

Oświadczam, że na dzień 1
stycznia 2021 r. liczba
pracowników
zatrudnionych w oparciu o
umowę o pracę wynosi:

okresu.
Miesiące w roku 2019 r. zostaną automatycznie zaczytane po wyborze przez
Wnioskodawcę okresu w 2020 r., za które wykazano spadek obrotów, tj.
analogicznie IV-XII lub X-XII (2019 r.).
Należy podać łączną wartość (sumę) obrotów (przychodów ze sprzedaży) za
wybrany okres tj.: IV-XII 2019 r. (9 miesięcy) lub za X-XII 2019 r. (3 miesiące).
Wartość % spadku obrotu zostanie obliczona automatycznie na podstawie podanych
danych (zgodnie z zasadami naboru powinna wynieść co najmniej 40%).
Należy podać wartość obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) za cały rok 2019.
UWAGA: wnioskowana wartość dotacji nie może przekroczyć rocznego przychodu
netto ze sprzedaży w 2019 r.
Należy wskazać dokumenty źródłowe potwierdzające spadek obrotów w zależności
od specyfiki przedsiębiorstwa, np. deklaracje VAT-7 lub ewidencje JPK_V7M
w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie, deklaracje VAT-7K lub
ewidencje JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) w przypadku
podmiotów rozliczających się kwartalnie lub inne źródła, o których mowa w pkt 2
Wezwania.
Po kliknięciu „Dodaj” należy uzupełnić pola w oknie – należy wykazać wszystkie
osoby (według stanowisk – nie ma potrzeby podawania imion i nazwisk), które na
dzień 1 stycznia 2021 r. były zatrudnione w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy
w oparciu o umowę o pracę, tj. wykazać stanowisko (zgodnie z zapisami umowy
o pracę) oraz wymiar czasu pracy. Stanowiska można pogrupować, np. pracownik
produkcji – 3 stanowiska, pamiętając wówczas o wskazaniu wymiaru czasu pracy
w sposób łączny. W tabeli nie należy ujmować pracowników przebywających na
urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach
ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
UWAGA: Nie należy wykazywać właścicieli (chyba, że są zatrudnieni
w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę).
UWAGA: W przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą samozatrudnioną i nie
zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę po kliknięciu „Dodaj”
należy w kolumnie Stanowisko wpisać: „Nie dotyczy”, zaś w kolumnie Wymiar
czasu pracy: „0”.

II.2 Podmiot reprezentujący
II.2
Dane
Podmiotu
reprezentującego
wnioskodawcę

Należy pozostawić zaznaczenie NIE DOTYCZY, chyba że Wnioskodawca
upoważnił inny podmiot, który będzie go reprezentował w ubieganiu się
o wsparcie/zawarciu umowy o dofinansowanie.

II.4-II.5 Osoby upoważnione
Po kliknięciu „Dodaj” należy uzupełnić pola w oknie.

II.4
Dane
upoważnionej
upoważnionych)
Wnioskodawcę
podpisania umowy

osoby
(osób
przez
do

W przypadku:
- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać dane
właściciela;
- spółki cywilnej – należy wpisać dane wszystkich wspólników spółki;
- spółek prawa handlowego, których dokumentem rejestrowym jest KRS –
należy wpisać dane osoby/osób zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym
w KRS.
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
uprawnionej
uprawnionych)

osoby
(osób

Należy wpisać dane osoby, która będzie rozliczała projekt, tj. po zawarciu umowy
o dofinansowanie złoży wniosek o płatność w Centralnym Systemie
Informatycznym SL2014.
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III.

Informacje o projekcie

Klasyfikacja, rodzaj i przedmiot projektu
III.1 Klasyfikacja
III.1.3
Typ
obszaru
Należy wybrać z listy rozwijanej – w zależności od lokalizacji siedziby.
realizacji
III.1.4 Rodzaj działalności Należy wybrać z listy rozwijanej – w zależność od rodzaju przeważającej
gospodarczej
działalności.
III.2 Dochód w projekcie oraz III.3 Przedmiot projektu
Dane w niniejszych sekcjach zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby modyfikować.
Pomoc publiczna, lokalizacja, wpływ na środowisko
III.4 Pomoc publiczna
Dane w niniejszej sekcji zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby modyfikować.
III.5 Lokalizacja 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 danej lokalizacji – w odniesieniu do wartości dofinansowania ogółem.
WAŻNE:
III.5.1 Szczegółowa
W polu „Uwagi” należy wpisać szczegółowy adres wykonywanej działalności
lokalizacja
gospodarczej, tj. ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy i miejscowość.
projektu/miejsce realizacji
Wskazane informacje powinny potwierdzać faktyczne prowadzenie działalności
projektu
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.
III.6 Ocena wpływu na środowisko
Dane w niniejszej sekcji zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby modyfikować.
Zasady horyzontalne, zamówienia publiczne, grupy projektów
III.7 Zasady horyzontalne
Dane w niniejszej sekcji zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby modyfikować. Sekcja
zawiera oświadczenia co do zgodności projektu z politykami horyzontalnymi, zaś złożenie wniosku o dofinansowanie
będzie oznaczało, że treść oświadczeń została zaakceptowana i podmiot spełni wymagania w nich zawarte.
III.8 Zamówienia publiczne oraz III.9 Grupa projektów
Dane w niniejszych sekcjach zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby modyfikować.
IV.
Opis projektu
IV.1-IV.2 Informacje o projekcie
W tym polu należy szczegółowo uzasadnić potrzebę uzyskania wsparcia.
Uzasadnienie powinno zawierać:
1. Opis działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo;
2. Opis wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa – jakie
czynniki przyczyniły się do spadku obrotów i utraty/niedoboru płynności
finansowej.
UWAGA: Należy przyłożyć szczególną wagę do wypełnienia tego pola, gdyż
IV.2
Identyfikacja wiarygodność uzasadnienia będzie podlegała ocenie. Niezmiernie ważne jest
problemów i uzasadnienie precyzyjne i racjonalne uzasadnienie, iż problemy z płynnością miały związek
potrzeby
realizacji z wystąpieniem pandemii COVID-19. W opisie należy posługiwać się liczbami
projektu
i faktami – w szczególności wskazując na obiektywne, zewnętrzne czynniki mające
wpływ na spadek obrotów. Obiektywną przesłanką może być np. ograniczenie
działalności na mocy rozporządzenia. Uzasadnieniem, iż spadek obrotów miał
związek z COVID-19 nie może być przykładowo fakt przebywania przedsiębiorcy
na zwolnieniu lekarskim czy zawieszenie/ograniczenie działalności związane
z obawą samego przedsiębiorcy co do jej prowadzenia. Przedmiotowy opis powinien
być oparty o czynniki zewnętrzne związane z COVID-19, niezależne od samego
przedsiębiorcy.
IV.3-IV.4 Cele projektu, IV.5-IV.6 Zgodność i powiązania projektu, IV.7 Komplementarność oraz IV.8-IV.9
Promocja/Trwałość
Dane w niniejszych sekcjach zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby modyfikować.
Sekcja dotycząca promocji projektu zawiera oświadczenia, zaś złożenie wniosku o dofinansowanie będzie oznaczało,
że treść oświadczeń została zaakceptowana i podmiot spełni wymagania w nich zawarte.
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V.
Harmonogram realizacji
V.1 Termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z zasadami naboru został ustalony na
realizacji projektu
1 marca 2021 r.
Realizacja projektu kończy się ostatniego dnia miesiąca objęcia wsparciem,
w zależności na ile miesięcy jest udzielane wsparcie. Liczba miesięcy realizacji
projektu musi być zgodna z liczbą stawek, która zostanie określona w pkt VII.1
Wydatki rozliczane ryczałtowo. W związku z tym, zakończenie realizacji projektu
powinno nastąpić:
- 31 marca 2021 r. - w przypadku gdy Wnioskodawca wnioskuje o wsparcie
na 1 miesiąc (1 stawka),
V.2 Planowany termin
- 30 kwietnia 2021 r. - w przypadku gdy Wnioskodawca wnioskuje
rzeczowego
zakończenia
o wsparcie na 2 miesiące (2 stawki),
realizacji
projektu
–
31 maja 2021 r. - w przypadku gdy Wnioskodawca wnioskuje o wsparcie
podpisanie
końcowego
na 3 miesiące (3 stawki).
protokołu odbioru
W pliku startowym wskazano maksymalny możliwy okres realizacji (data
zakończenia określona jako 2021-05-31), jednakże w razie potrzeby należy dokonać
modyfikacji tej daty zgodnie z informacjami powyżej.
Okres realizacji projektu stanowią pełne miesiące kalendarzowe, a więc okres
realizacji nie może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz nie może być
dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe.
V.3 Planowany termin
finansowego zakończenia
realizacji projektu

Należy wskazać datę identyczną jak w pkt V.2. wniosku.

V.4
Zakres
projektu

W pliku startowym dane zostały uzupełnione i wskazano maksymalny możliwy
okres realizacji (data zakończenia określona jako 2021-05-31). W razie potrzeby
modyfikacji należy kliknąć 2-krotnie na wiersz „Zadanie 1” i dokonać modyfikacji
daty zakończenia zgodnie z pkt V.2.

rzeczowy

VI.
Wskaźniki
VI.1 Wskaźniki produktu
W pliku startowym uwzględniono obligatoryjne wskaźniki produktu określone w Wezwaniu, które będą podlegały
monitorowaniu. Dane w niniejszej sekcji zostały uzupełnione standardowymi zapisami, których nie ma potrzeby
modyfikować.
UWAGA: W przypadku przedsiębiorstw, które prowadzą działalność nie dłużej niż 3 lata, należy dodatkowo
dokonać wyboru wskaźnika: Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) – należy wówczas kliknąć
„Dodaj” w zakładce Wskaźniki produktu – kluczowe/specyficzne dla programu, wybrać wskaźnik z listy rozwijanej,
wskazać wartość docelową (1) oraz określić źródło pozyskania informacji i sposób monitorowania analogicznie do
informacji przedstawionych przy pozostałych wskaźnikach.
VI.2 Wskaźniki rezultatu
W pliku startowym uwzględniono obligatoryjny wskaźnik rezultatu określony w Wezwaniu, który będzie podlegał
monitorowaniu, tj.: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa. Wnioskodawca będzie zobowiązany
do rozliczenia z realizacji wskaźnika, tj. utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez co najmniej 3 miesiące (co
najmniej w okresie marzec-maj 2021 r.). Dane w niniejszej sekcji zostały uzupełnione standardowymi zapisami,
których nie ma potrzeby modyfikować.
VII.
Budżet projektu
VII.1 Wydatki rzeczywiście poniesione
Sekcji nie należy uzupełniać.
VII.2 Wydatki rozliczane ryczałtowo
W pliku startowym dane zostały uzupełnione dla stawki FTE_1 i maksymalnego okresu wsparcia (3 miesiące).
Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy
w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz
osoby samozatrudnione (jeżeli dotyczy).
W przypadku, gdy liczba osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty nie
jest liczbą całkowitą, aby wyznaczyć wartość FTE należy dokonać zaokrąglenia w dół. Np. jeżeli liczba osób
zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,5, należy wybrać stawkę FTE=2.
W wyliczeniach stawki FTE nie należy uwzględniać pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich,
urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach
wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Właściciele są uwzględniani w kalkulacji tylko i wyłącznie gdy są pracownikami zatrudnionymi w oparciu
o umowę o pracę lub gdy spełniają definicję osoby samozatrudnionej (osoba fizyczna prowadząca działalność
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gospodarczą, posiadająca wpis do CEIDG – dotyczy to również wspólników spółki cywilnej). W przypadku osób
samozatrudnionych wartość FTE wynosi 1.
Wobec powyżej określonych zasad spółki działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych nie zatrudniające
pracowników nie są uprawnione do wsparcia.
W razie potrzeby modyfikacji stawki ujętej w pliku startowym (inna wartość FTE) lub okresu wsparcia (liczba
stawek), należy kliknąć 2-krotnie na wiersz „Stawka jednostkowa” i dokonać niezbędnych modyfikacji zgodnie
z poniższą instrukcją.
Zmiana stawki FTE – pole
Nazwa ryczałtu
Wysokość stawki

Zmiana okresu wsparcia –
pole Liczba stawek

W przypadku gdy wyznaczona stawka FTE jest inna niż FTE_1 w polu „Nazwa
ryczałtu” z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią stawkę FTE.
Dane powinny być spójne z informacjami w pkt II.1 Dane Beneficjenta/Sytuacja
przedsiębiorstwa, w której wykazano liczbę pracowników na dzień 1 stycznia 2021
r. (oprócz osób samozatrudnionych).
Pole uzupełnia się automatycznie na podstawie wybranej Nazwy ryczałtu.
Liczba stawek odpowiada liczbie miesięcy wsparcia, na które Wnioskodawca ubiega
się o dofinansowanie. Wnioskodawca może 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.
UWAGA: Należy pamiętać, że Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie
na poziomie nie wyższym niż roczny przychód netto ze sprzedaży w 2019 r.
Wartość dofinansowania można zmniejszyć jedynie poprzez zmniejszenie liczby
miesięcy wsparcia (zamiast 3 miesięcy – 2 lub 1 miesiąc).
Przykład: Wnioskodawca, dla którego stawka FTE wynosi 1, w roku 2019 r. nie
osiągnął przychodu na poziomie 23 535,55 zł, a osiągnął przychód minimum 15
690,22 zł, może ubiegać o dofinansowanie maksymalnie na poziomie 15 690,22 zł,
tj. za 2 miesiące.
Na podstawie wprowadzonych informacji zostaną wyliczone wydatki ogółem,
wydatki kwalifikowalne oraz dofinansowanie. Ponieważ intensywność wsparcia
wynosi w naborze 100%, wartość dofinansowania będzie równa wydatkom
kwalifikowanym i wartości ogółem projektu.

VII.3 Podsumowania
Dane w sekcji uzupełniają się automatycznie w zależności od informacji wskazanych w pkt VII.2.
VII.4 Harmonogram wydatków/struktura pomocy publicznej
W pliku startowym dane zostały uzupełnione dla stawki FTE_1 i maksymalnego
okresu wsparcia (3 miesiące), tj. kwoty 23 535,33 zł – w tym przypadku danych nie
VII.4.1
Planowany należy modyfikować.
harmonogram ponoszenia W przypadku gdy Wnioskodawca dokonał modyfikacji stawki lub okresu wsparcia
w pkt VII.2, należy kliknąć „Wypełnij”, wskazać rok realizacji projektu (2021) oraz
wydatków
przypisać wszystkie kwoty do I i/lub II kwartału (zgodnie z harmonogramem).
W polach dotyczących Budżetu Państwa należy pozostawić wartość 0,00 zł.
W pliku startowym dane zostały uzupełnione dla stawki FTE_1 i maksymalnego
okresu wsparcia (3 miesiące), tj. kwoty 23 535,33 zł – w tym przypadku danych nie
VII.4.2 Struktura
należy modyfikować.
finansowania projektu w
W przypadku gdy Wnioskodawca dokonał modyfikacji stawki lub okresu wsparcia
zakresie pomocy publicznej
w pkt VII.2, należy kliknąć „Wypełnij” i w wierszu „w tym Pomoc
publiczna”/Wartość EFRR wskazać wartość wnioskowanego dofinansowania.
VII.5 Źródła finansowania wydatków Projektu
Dane w sekcji uzupełniają się automatycznie w zależności od informacji wskazanych w pkt VII.2-VII.4.
VIII. Załączniki
Lista załączników uwzględnia załączniki, które Wnioskodawca dostarcza w wersji
papierowej wraz z papierową wersją wniosku o dofinansowanie.
W Liście załączników uwzględniono 2 załączniki obowiązkowe w ramach
niniejszego naboru (9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVIDVIII.1 Lista załączników
19 oraz 10. Dodatkowe oświadczenia).
Poprzez opcję „Dodaj” można uzupełnić listę załączników o dodatkowe załączniki,
które dotyczą Wnioskodawcy, tj. np. umowa spółki cywilnej (w przypadku spółek
cywilnych) i/lub Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli
dotyczy).
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IX.

Oświadczenia

IX.1 Lista oświadczeń

Klauzula o ochronie
informacji i tajemnic
zawartych w dokumentacji
aplikacyjnej
IX.2 Osoby podpisujące
wniosek
Data przygotowania
wniosku o dofinansowanie

Należy potwierdzić fakt zapoznania się z treścią oświadczeń oraz świadomości
odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń poprzez zaznaczenie checkboxu. Złożenie wniosku o dofinansowanie
będzie oznaczało, że treść oświadczeń została zaakceptowana i podmiot oświadcza,
że spełnia wymagania w nich zawarte.
Wnioskodawca może zobowiązać Instytucję Zarządzająca do zagwarantowania
ochrony oznaczonych informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej,
jednak nie jest to pole obligatoryjne (checkbox i pola można pozostawić
nieuzupełnione).
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.

Po wypełnieniu wszystkich ww. pól Wnioskodawca ma możliwość weryfikacji, czy wszystkie wymagane
pola zostały uzupełnione. W tym celu należy kliknąć opcję Sprawdź. W przypadku gdy któreś pola zostały
pominięte, pojawią się błędy i/lub ostrzeżenia. Ostrzeżenia są tylko informacją dla Wnioskodawcy, możliwa
jest wysyłka wniosku, natomiast pojawienie się błędów uniemożliwia poprawną wysyłkę wniosku
o dofinansowanie projektu do IZ RPOWP. Aby móc wysłać wniosek należy poprawić wszystkie
występujące błędy zgodnie z opisem.

II. WYSŁANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZA POMOCĄ GWA2014
Wniosek o dofinansowanie należy wysłać do IZ RPOWP w trakcie trwania naboru, tj. w okresie od 15
lutego 2021 r. od godz. 8:00 do 16 lutego 2021 r. do godz. 15:00, za pomocą opcji Wyślij projekt.

III. OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW PRZEKAZANYCH DO OCENY
Następnego dnia po zakończeniu naboru (17 lutego 2021 r.) na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl
zostanie opublikowana Lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej oraz Lista
projektów pozostawionych bez rozpatrzenia. W razie zmiany terminu publikacji list ION opublikuje
stosowny komunikat na stronie naboru.
Lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej będzie zawierała projekty uszeregowane
według % spadku obrotów (im wyższa wartość spadku, tym wyższa pozycja na liście), aż do wyczerpania
alokacji w ramach niniejszego naboru, tj. 25 000 000 zł. W przypadku, gdy więcej niż 1 Wnioskodawca
odnotuje identyczny % spadek obrotów, drugim kryterium decydującym o pozycji na liście będzie
wnioskowana wartość dofinansowania (im wyższa wartość wnioskowanego dofinansowania, tym wyższa
pozycja na liście).
UWAGA: Wnioskodawca, który znajdzie się na ww. liście, powinien przejść do pozostałych punktów
niniejszej Instrukcji.
Lista projektów pozostawionych bez rozpatrzenia będzie zawierała pozostałe projekty, dla których nie
wystarczyło alokacji na nabór lub które nie spełniają wymogu spadku o co najmniej 40% w wybranym
okresie.
UWAGA: Dla Wnioskodawcy, który znalazł się na ww. liście procedura ubiegania się o środki
w ramach niniejszego naboru się zakończyła.

IV.
PRZYGOTOWANIE
WERSJI
O DOFINASOWANIE I ZAŁĄCZNIKÓW

PAPIEROWEJ

WNIOSKU

Po wysłaniu wniosku o dofinansowanie za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych, należy
wygenerować przygotowany i wysłany wniosek do PDF za pomocą opcji Eksport do PDF, zapisać na
dysku, a następnie wydrukować w 2 egzemplarzach i podpisać na ostatniej stronie wniosku w polu do tego
przeznaczonym (zgodnie ze sposobem reprezentacji).
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Zaleca się umieszczenie każdego egzemplarza wniosku w osobnym skoroszycie z napisem
odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”).
Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodny z wysłaną wersją elektroniczną, co oznacza
pełną zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej, przesłanej za pomocą aplikacji GWA2014,
z sumą kontrolną wersji papierowej. Suma kontrolna w GWA2014 znajduje się po lewej stronie w polu
Informacje dodatkowe, natomiast w wersji papierowej znajduje się na samym dole każdej strony wniosku.
UWAGA! W przypadku rozbieżności sumy kontrolnej pomiędzy wysłaną wersją elektroniczną
a złożoną wersją papierową, wniosek o dofinansowanie zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie (2 egzemplarze), Wnioskodawca jest zobligowany do
dostarczenia 2 obligatoryjnych załączników (również 2 egzemplarze – dołączone odpowiednio do
skoroszytu „ORYGINAŁ” i „KOPIA”):
1. Załącznik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Wzór Formularza informacji znajduje się w dokumentacji naboru – załącznik nr 2 do Wezwania.
UWAGA: W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo
komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem,
w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej
spółki oraz dodatkowo informacje dotyczące wspólnika/komplementariusza – zatem każdy ze wspólników
spółki osobowej/komplementariuszy wnioskujących o wsparcie musi wypełnić niniejszy formularz osobno.
2.

Załącznik: Dodatkowe oświadczenia

Wzór załącznika znajduje się w dokumentacji naboru – załącznik nr 2 do Wezwania.
3. Dodatkowe załączniki (jeśli dotyczy):
-

-

W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy przedłożyć kopię umowy spółki wraz
z wszystkimi aneksami, które zostały podpisane do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie.
W przypadku gdy Wnioskodawca upoważnił do podpisania wniosku o dofinansowanie inną
osobę/osoby niż wskazane w dokumentach rejestrowych, konieczne jest przedłożenie oryginału
potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa.

V. ZŁOŻENIE WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW DO
SIEDZIBY INSTYTUCJI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR
Papierową wersję wniosku o dofinansowanie oraz załączników (2 egzemplarze „ORYGINAŁ” i „KOPIA”)
należy złożyć w przeciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia Listy projektów przekazanych do oceny
formalno-merytorycznej do:
Kancelarii Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości (ION)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89 (parter)
15-874 Białystok
w godzinach pracy Departamentu, tj. poniedziałki 8.00-16.00; wtorki – piątki 7.30-15.30.
UWAGA: Wnioski dostarczone na adres inny niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.
Dokumentację aplikacyjną, o której mowa powyżej, w formie papierowej można dostarczyć:
− osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Wnioskodawcę – decyduje data wpływu do
Kancelarii;
− poprzez
nadanie
w
polskiej
placówce
pocztowej
operatora
wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.
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