Raport
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na
kapitał obrotowy, organizowanych w poszczególnych województwach, w ramach
programów finansowanych ze środków europejskich, w celu wsparcia mikroi małych przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku
z pandemią COVID-19 – w kontekście wniosków i postulatów przedsiębiorców
wpływających do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2020 r.

Autorzy:
Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dr n. pr. Marek Woch – Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców
Damian Lewczuk – Starszy Specjalista w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Warszawa, styczeń 2021 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: +48 22 123 70 70, fax: +48 22 123 70 71, e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, NIP: 7010832846, REGON: 380779546

1

SPIS TREŚCI
Rozdział I. Wstęp..................................................................................................................... 3
Rozdział II. Dotacje (granty) na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach –
adresaci naboru i jego kryteria ............................................................................................... 5
2.1. Województwo Dolnośląskie ....................................................................................................................... 5
2.2. Województwo Kujawsko-Pomorskiego.................................................................................................... 8
2.3. Województwo Lubelskie.......................................................................................................................... 11
2.4. Województwo Lubuskie .......................................................................................................................... 16
2.5. Województwo Łódzkie ............................................................................................................................ 19
2.6. Województwo Małopolskie. .................................................................................................................... 21
2.7. Województwo Mazowieckie .................................................................................................................... 23
2.8. Województwo Opolskie ........................................................................................................................... 27
2.9. Województwo Podkarpackie................................................................................................................... 29
2.10. Województwo Podlaskie ........................................................................................................................ 31
2.11. Województwo Pomorskie ...................................................................................................................... 33
2.12. Województwo Śląskie ............................................................................................................................ 35
2.13. Województwo Świętokrzyskie............................................................................................................... 37
2.14. Województwo Warmińsko-Mazurskie................................................................................................. 39
2.15. Województwo Wielkopolskie ................................................................................................................ 41
2.16. Województwo Zachodniopomorskie .................................................................................................... 45

Rozdział III. Wnioski i postulaty przedsiębiorców dotyczące zasad oraz przebiegu
naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy, działania podjęte przez
Rzecznika MŚP i uzyskane stanowiska organów odpowiadających za organizacje
naborów w poszczególnych województwach........................................................................ 47
3.1. Województwo Dolnośląskie ..................................................................................................................... 47
3.2. Województwo Kujawsko-Pomorskie ..................................................................................................... 48
3.3 Województwo Lubelskie........................................................................................................................... 50
3.4. Województwo Małopolskie ..................................................................................................................... 51
3.5. Województwo Mazowieckie .................................................................................................................... 53
3.6. Województwo Pomorskie ........................................................................................................................ 55
3.7. Województwo Świętokrzyskie ................................................................................................................ 57
3.8. Województwo Warmińsko-Mazurskie................................................................................................... 59
3.9. Województwo Wielkopolskie .................................................................................................................. 60
3.10. Województwo Zachodniopomorskie .................................................................................................... 64

Rozdział IV. Wnioski ............................................................................................................. 65

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: +48 22 123 70 70, fax: +48 22 123 70 71, e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, NIP: 7010832846, REGON: 380779546

2

Rozdział I. Wstęp
Podstawą prawną udzielanego przedsiębiorcom wsparcia w postaci dotacji (grantów) na
kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorców jest rozporządzenie Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji
lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-191.
Powyższa pomoc ma również oparcie o sekcję 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej
pn. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID – 19 (2020/C 91 I/01)”2.
Źródłem

finansowania

instrumentów

pomocowych

dla

mikro-

i

małych

przedsiębiorców są Regionalne Programy Operacyjne3. Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej przygotowało rzeczone mechanizmy wsparcia w porozumieniu z zarządami
poszczególnych województw, które pełnią funkcję Instytucji Zarządzających RPO. Mogą
z nich skorzystać przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi konsekwencjami pandemii
COVID-19. Średni przedsiębiorcy korzystają z kolei z narzędzi pomocowych uruchomionych
bezpośrednio przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w postaci dotacji na kapitał
obrotowy.
Ostateczną decyzję w zakresie uruchomieniu wsparcia dla mikro- i małych
przedsiębiorstw oraz warunków i terminów jego udzielenia w każdym województwie
podejmuje Instytucja Zarządzająco RPO. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach
antykryzysowego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych RPO zostały
opublikowane na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub instytucji
pośredniczących, którym zarządy województw zleciły udzielanie takiego wsparcia4.

1

Dz.U. z 2020 r. poz. 773.
Dz.Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, ze zm., dalej: ,,Komunikat KE”.
3
Dalej: ,,RPO”.
4
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro--i-malych-przedsiebiorstw,
dostęp: 06.01.2021 r.
2
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W trakcie przeprowadzania naboru wniosków na dotacje/granty w poszczególnych
województwach powstawały problemy i nieprawidłowości, o których przedsiębiorcy
informowali Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców5 w licznych wystąpieniach.
Wspomniane głosy przedsiębiorców oraz stanowiska organów stały się przyczyną
powstania niniejszego opracowania. Na podstawie analizy, przeprowadzonej przez Biuro
Rzecznika MŚP, zdiagnozowano najczęściej występujące problemy i przedstawiono je
w przedmiotowym dokumencie.
Do przygotowania raportu wykorzystano regulaminy, kryteria i wyniki naborów
w poszczególnych województwach, zamieszczone na stronach internetowych podanych przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej6.

Dalej: ,,Rzecznik MŚP”.
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro--i-malych-przedsiebiorstw,
dostęp: 06.01.2021 r.
5
6

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: +48 22 123 70 70, fax: +48 22 123 70 71, e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, NIP: 7010832846, REGON: 380779546

4

Rozdział II. Dotacje (granty) na kapitał obrotowy w poszczególnych
województwach – adresaci naboru i jego kryteria
2.1. Województwo Dolnośląskie
Organizator:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej
Adresaci i kryteria:
Dotacje przeznaczone dla mikro- i małych przedsiębiorców z branży turystyki
i usług powiązanych, w szczególności: zakwaterowanie, działalność usługowa związana
z wyżywieniem; działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna7.
O wsparcie może ubiegać wnioskodawca, który spełnił łącznie m.in. następujące warunki:
- jest mikro- lub małym przedsiębiorcą (w tym również może być osobą
samozatrudnioną) – podstawą przy określeniu małego przedsiębiorstwa jest
zatrudnienie od 1 do 49 pracowników;
- rozpoczął działalność gospodarczą nie później niż 1 grudnia 2019 r.;
- posiada siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego;
- boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19
oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami

Możliwe było udzielanie wsparcia spółkom cywilnym. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka, a nie jej
wspólnicy. Wspólnicy spółki cywilnej nie mogli uzyskać wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako
odrębni przedsiębiorcy. Instytucja oceniająca i przyznająca wsparcie mogła wymagać złożenia przez wspólników
spółki cywilnej oświadczenia potwierdzającego, że nie otrzymali wsparcia jako odrębni przedsiębiorcy lub też
w inny sposób wymagać udokumentowania spełnienia tego warunku.
7
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w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca
w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r. w porównaniu do
uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019
w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
- nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie;
- na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami
podatków i składek na ZUS/KRUS.
Termin:
Przeprowadzono 3 nabory, z czego 1 anulowano. Wniosek można było złożyć wyłącznie za
pośrednictwem specjalnej aplikacji, Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej
na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/.
I nabór: od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r. lub do
przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór (anulowany)
II nabór: od godz. 08.00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 15.00 dnia 28.07.2020 r lub do
przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór.
III nabór: od godz. 11.00 dnia 17.08.2020 r. do godz. 15.00 dnia 19.08.2020 r lub do
przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na nabór.
Kwota przeznaczona na wsparcie:
I nabór: 13 600 000,00 EUR (60 169 120,00 PLN) (anulowano)
II nabór: 16 734 515,00 EUR (74 743 038 PLN)
III nabór: 6 933 573,74 EUR (30 452 949,22 PLN)
Wyniki:
I nabór:
Anulowany zgodnie z Uchwałą nr 2244/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
25 czerwca 2020 r. Przyczyną anulowania naboru była niestabilność generatora wniosków.
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Powyższy przypadek wypełniał przesłanki do anulowania naboru zawarte w poz. 22
Regulaminu naboru, tj. zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej, której instytucja organizująca nabór
nie mogła przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym
lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury naboru lub stanowi zagrożenie dla interesu
publicznego.8
II nabór:
Liczba złożonych wniosków: 1806 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 73 471 862,43 zł
Procent wykorzystanej alokacji: 98 %9
III nabór:
Liczba złożonych wniosków: 1 066 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 013 254,17 zł
Procent wykorzystanej alokacji: 201,72 %10

W dniu 22 grudnia 2020 r. opublikowano listę 1321 przedsiębiorstw, które przeszły
pozytywną ocenę w ramach II naboru11 oraz listę 757 przedsiębiorstw, które przeszły
pozytywną ocenę w ramach III naboru12.

8

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparciedla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html, dostęp: 06.01.2021 r.
9
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1503-1-5-d-wsparciedla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-402-20.html, dostęp: 06.01.2021 r.
10
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1515-1-5-dwsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-403-20.html,
dostęp:
06.01.2021 r.
11
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1503-1-5-dwsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-402-20.html,
dostęp:
06.01.2021 r.
12
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1515-1-5-dwsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-403-20.html,
dostęp:06.01.2021 r.
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2.2. Województwo Kujawsko-Pomorskiego
Organizator:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego
Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. przy wsparciu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A.
Adresaci i kryteria:
Granty przeznaczone na finansowanie kosztów obrotowych dla mikro- i małych
przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 70%
w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu
do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku
w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Wartość wsparcia udzielanego
w formie grantu nie przekroczy kwoty 50.000 zł dla jednego przedsiębiorcy, w zależności od
wielkości zatrudnienia.
O powierzenie grantu może ubiegać się podmiot spełniający następujące wymogi13:
a. posiada odpowiednio status mikro- lub małego przedsiębiorcy (z uwzględnieniem
samozatrudnionych - osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek);
b. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr
651/201414 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
c. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr
651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji
z powodu wystąpienia pandemii COVID-1915 (przedsiębiorstw otrzymujących

https://kpfp.org.pl/wp-content/Granty/Granty-obrotowe/KPFPOgloszenenaboru1GO2020.pdf, dostęp:
06.01.2021 r.
14
Rozporządzenie Komisji (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.
15
Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji
przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie
pandemii COVID-19; Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiane
są we wniosku o powierzenie grantu oraz w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a informacje dotyczące sytuacji
przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 r. przedstawiane są we Wniosku o powierzenie grantu.
13
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wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa16 lub
rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/201317, (UE) nr 1408/201318 oraz (UE) nr
717/201419 nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszej
litery);
d. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego
niedoboru lub braku płynności finansowej20;
e. prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
f. według stanu na dzień składania wniosku prowadził działalność gospodarczą, nie
otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało
wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe;
g. zarówno na moment udzielenia wsparcia, jak i wg stanu na dzień 1 lutego 2020 r.
prowadzi działalność gospodarczą21 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
oraz posiada na jego terenie siedzibę/oddział22;
h. odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług)
o co najmniej 70% 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 w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek
COVID-19;

16

Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).
18
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352
z 24.12.2013, s. 9).
19
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45)
20
Należy wskazać związek pogorszenia sytuacji z COVID-19 - informacje przedstawiane są we Wniosku
o powierzenie grantu.
21
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres stałego miejsca prowadzenia
działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
22
Rozumiany jako wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz posiadający właściwość
miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący
księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).
17
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i. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu
przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne.
Termin:
od 30.07.2020 r., godz. 8:00 do 31.07.2020 r., godz. 8:00
Kwota przeznaczona na wsparcie:
47 169 811,32 zł
Wyniki:
Łącznie wpłynęło 12 413 wniosków (na kwotę 366,9 mln zł, ponad 7-krotnie przekraczając
dostępną alokację - 47,2 mln zł), z czego 1 736 zakwalifikowano do oceny, 9 975 wniosków,
ze względu na ograniczoną alokację znalazło się na liście rezerwowej, 702 wnioski nie
podlegały ocenie23.
W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
podjął decyzję o wydłużeniu terminu na ocenę wniosków o powierzenie grantu do 28 lutego
2021 r.24.

https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2020/wiadomosci/20200831_sesja/prezentacja_pakiet.pdf, dostęp:
06.01.2021 r.
24
https://kpfp.org.pl/komunikat-z-dn-29-12-2020-r-dot-granty-obrotowe/, dostęp: 06.01.2021 r.
23
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2.3. Województwo Lubelskie
Organizator:
Marszałek Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości
Adresaci i kryteria:
Mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą
w Rozporządzeniu 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),
z województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się
w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności. Dofinansowanie obejmuje realizację
projektów, mających na celu zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii
COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów
bieżącej działalności, dla mikro- i małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność
gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii
COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności, w tym odnotowały
spadek obrotów o co najmniej 30%25.
Warunki w zakresie wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstw26:
a. Wsparcie przyznawane jest wyłącznie mikro i małym przedsiębiorstwom w rozumieniu
Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.
b. Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie, jeżeli wnioskodawca prowadził
działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi działalność na dzień
składania wniosku (nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia
Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników (jedynie na podstawie Kodeksu Pracy)
i tak osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie około 23,5 tys. zł w przypadku wnioskowania
o wsparcie na 3 miesiące. Wsparcie uzależnione będzie od ilości zatrudnionych osób, dlatego na najwyższą kwotę
wsparcia może liczyć małe przedsiębiorstwo zatrudniające maksymalnie 49 osób, które za ten sam okres
(3 miesiące) może uzyskać około 165 tys. zł. Tym samym kwota wsparcia waha się od ok. 7,85 tys. zł do 54,92
tys. zł za miesiąc. Warunkiem bezzwrotności ww. wparcia będzie utrzymanie działalności gospodarczej przez
zadeklarowany przez przedsiębiorcę okres (od 1 do 3 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym złożono
wniosek o dofinansowanie).
26
https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/258598/wezwanie_do_zlozenia_wniosku-1.pdf, dostęp: 06.01.2021 r.
25
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wniosku o dofinansowanie nie zostało wobec niego otwarte postępowanie
upadłościowe).
c. Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie, jeżeli wnioskodawca posiadał siedzibę,
oddział lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą)27 na terenie województwa lubelskiego według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz posiada siedzibę, oddział lub miejsce
prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą) na terenie województwa lubelskiego na dzień składania wniosku.
d. Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie, gdy przedsiębiorstwo wykaże, że znalazło
się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z wystąpieniem
pandemii COVID-19. Ponadto wsparcie uzyskają wyłącznie podmioty, które
odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) na poziomie
przynajmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od
marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do
analogicznego miesiąca w 2019 r., w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
e. Kwota wsparcia wyliczana jest w oparciu o „Metodologię wyliczenia stawek
jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji
nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020”, stanowiącą załącznik nr 5 do
Wezwania i jest uzależniona od wielkości zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 r.28.
W przypadku spółki cywilnej siedziba lub oddział muszą być wskazane w umowie spółki, ponadto każdy ze
wspólników musi posiadać w CEIDG wskazane miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa
lubelskiego.
28
Wielkość zatrudnienia, w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) wnioskodawca określa na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o dofinansowanie (tj. na 30.06.2020 r.). Na potrzeby
kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na
pełne etaty (dane zawsze należy zaokrąglić „w dół” do liczby całkowitej).W przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników FTE wynosi 1 (samozatrudnienie),
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zatrudnia pracowników do wyliczenia
FTE należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, natomiast nie należy wówczas
do FTE wliczać ww. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (jako osoby samozatrudnionej).
Właściciel firmy zatrudniającej pracowników jest uwzględniany w kalkulacji FTE tylko i wyłącznie, jeśli jest
jednocześnie zatrudniony w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę.
Mając powyższe na uwadze, w przypadku spółki cywilnej, w której zaangażowani są wyłącznie wspólnicy, nie
związani ze spółką stosunkiem pracy oraz spółka nie zatrudnia pracowników lub zatrudnienie w przeliczeniu na
pełne etaty jest mniejsze od jednego, FTE wynosi 0. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób
związanych z wnioskodawcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy
27
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f. Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
g. Wnioskodawca zobligowany jest do utrzymania działalności gospodarczej przez okres
zadeklarowany we wniosku, nie krótszy niż miesiąc, adekwatny do ilości ujętych we
wniosku stawek jednostkowych związanych z finansowaniem kapitału obrotowego.
h. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w ramach naboru objętego niniejszym
Wezwaniem wyłącznie jeden raz.
i. W przypadku spółek cywilnych wsparcie na kapitał obrotowy może otrzymać albo
spółka cywilna jako wspierany podmiot (w przypadku, jeżeli zatrudnia pracowników)
albo poszczególni wspólnicy spółki cywilnej w ramach prowadzonych indywidualnych
działalności gospodarczych (jako osoby samozatrudnione lub przedsiębiorcy
zatrudniający pracowników w oparciu o umowę o pracę). Niedopuszczalne jest, aby
w ramach naboru objętego niniejszym Wezwaniem wsparcie uzyskała spółka cywilna
i jednocześnie jej wspólnik/wspólnicy na prowadzoną indywidualną działalność
gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli wniosek o dofinansowanie składa spółka cywilna to
jej wspólnicy są wykluczeni z możliwości ubiegania się o wsparcie na prowadzone
przez nich indywidualne działalności gospodarcze. Natomiast, jeżeli wniosek
o dofinansowanie składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
z możliwości ubiegania się o wsparcie, wykluczone są wszystkie spółki cywilne,
w których ww. przedsiębiorca jest wspólnikiem.

(ustawowy czas pracy stanowi podstawową normę czasu pracy). Obecnie w Kodeksie Pracy występują następujące
normy czasu pracy (w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 4 miesięcy):− dobowa, która nie powinna przekraczać 8 godzin;− średniotygodniowa, która
nie powinna przekraczać w przyjętym okresie rozliczeniowym 40 godzin;− łączna tygodniowa, obejmująca pracę
w normalnym czasie pracy i w godzinach nadliczbowych, która przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie
rozliczeniowym nie może przekraczać 48 godzin). Do wyliczenia wartości FTE nie wlicza się pracowników
przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach
ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego. Do wyliczenia wartości FTE nie wlicza się pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych.
W czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, stosunek pracy zostaje zawieszony, w związku z czym
takich pracowników nie należy przyjmować do wyliczeń stanu zatrudnienia. Do wyliczenia wartości FTE nie
wlicza się osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło
ani wówczas, gdy jest to były pracownik wnioskodawcy ani wówczas, gdy jest to podmiot niezależny.
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j. Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie, jeżeli wnioskodawca na dzień 31 grudnia
2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie zalegał z płatnościami
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne29.
k. Pomoc jest udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r.
nie znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014, ale po
tym dniu znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej
w związku wystąpieniem pandemii COVID-19.
l. Pomoc nie jest przyznawana przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest
uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców
lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców.
m. Pomoc nie jest przyznawana w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Komisji 651/2014, którego wartość jest
ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek.
n. Pomoc nie jest przyznawana w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym
rozporządzeniem nr 1379/2013, które dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych
w art. 1 lit. a-k Rozporządzenia 717/2014.
Termin30:
I nabór: 16.07.2020 r. od godz. 10:00:00 do 22.07.2020 r. do godziny 15:00:00 (konkurs
anulowany w dniu 16.07.2020 r.)
Drugi nabór: od 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00 do godz. 22:0031.

Przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków
i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki
listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość. Ponadto w przypadku spółek osobowych
oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS/KRUS i US dotyczy wszystkich wspólników/ partnerów/
komandytariuszy i komplementariuszy.
30
Wnioskodawcy od dnia ogłoszenia Wezwania mają możliwość wypełniania formularza wniosku w Generatorze
wniosków w LSI2014 dostępnym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl.
Wnioski przyjmowane przez LAWP, za pośrednictwem LSI2014, nie dłużej niż do momentu, gdy wartość
wnioskowanego wsparcia w założonych wnioskach przekroczy 140% alokacji przeznaczonej na nabór, wskazanej
w niniejszym Wezwaniu lub w ramach naboru zostanie złożone 5000 wniosków o dofinansowanie.
31
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/nowy-nabor-dzialanie-3-7-wzrost-konkurencyjnosci-mspfinansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/, dostęp: 06.01.2021 r.
29
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Kwota przeznaczona na wsparcie:
Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł (16 568 153, 32 EUR)
Wyniki:
W ramach drugiego naboru zostało złożonych 15 840 wniosków o dofinansowanie, na łączną
wartość wnioskowanego wsparcia 513 558 719,31 PLN32.
Lista

objętych

dofinansowaniem

dostępna

jest

pod

adresem:

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/548214/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowan
ia_-_15_10_2020.pdf.

32

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/336435/lista_zlozonych_wniosow_o_dofinansowanie_w_ramch_naboru
_nr_rplu_03_07_00.pdf, dostęp: 06.01.2021 r.
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2.4. Województwo Lubuskie
Organizator:
Marszałek Województwa Lubuskiego za pośrednictwem Organizacji Pracodawców Ziemi
Lubuskiej (OPZL) oraz Zachodniej Izba Przemysłowo-Handlowa (ZIPH).
Adresaci i kryteria:
W ramach RPO – Lubuskie 2020 dla przedsiębiorstw MŚP przeznaczono wsparcie w postaci
bonów rozwojowych. Są to dotacje w celu poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstw
w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw,
obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych
Bon może być udzielony na pokrycie do 95% wydatków kwalifikowalnych. Przedsiębiorca jest
zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych.
Bon może zostać udzielony na cele inwestycyjne (np. zakup maszyny, remont lokalu) lub na
cele inwestycyjne i obrotowe (kupno materiałów do produkcji, zapłatę za czynsz). Przy czym
udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa wynosić
będzie do 50% całości wydatków.
Warunki, które należy spełnić, aby ubiegać się o bony:
• Przynależność do sektora MŚP;
• Siedziba na terenie Województwa Lubuskiego;
• Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 1 stycznia 2020 r.;
• Udokumentowany spadek przychodów o 25%;
• Deklaracja prowadzenia działalności przez okres 3 lat po rozliczeniu wsparcia;
• Deklaracja utrzymania miejsc pracy wg. stanu zatrudnienia na 30kwietnia 2020 r.;
• Brak zaległości publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2019 r.
• Skumulowana pomoc w związku z COVID-19 nie może przekroczyć 800 000 euro (dotacje,
odroczenia płatności, gwarancje bankowe, pożyczki specjalne)
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców:
Samozatrudniony: do 50.000 zł
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Mikroprzedsiębiorstwo: do 120.000 zł
Małe przedsiębiorstwo: do 200.000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: do 200.000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów.
Środki można przeznaczyć zarówno na cele inwestycyjne (m.in. zakup maszyn i urządzeń,
wartości niematerialnych i prawnych, specjalnych środków transportu oraz na remont
i adaptację lokalu) oraz obrotowe (mogą stanowić max. 50% wartości przedsięwzięcia). Każda
firma, która skorzysta ze wsparcia jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego
w wysokości 5% oraz pokrycie podatku VAT. Musi również zadeklarować gotowość
do poddania się ewentualnej kontroli, utrzymania stanu zatrudnienia przez 12 m-cy oraz
do niezbywania środków trwałych i niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
w okresie 3 lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie33.
https://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/0/stanowisko_w_sprawie_czasu_naboru_LBWP_%2
8wersja+ost.%29%282%29.pdf/8583ac2a-3d56-4243-9d41-133183ab40be
Termin:
Nabór wniosków wystartował 1 lipca 2020 r. o godz. 9.00 i zakończył się w niespełna 3,5
godziny.
Nabór uzupełniający został przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2020 r. w godz. 8-16.
Kwota przeznaczona na wsparcie:
Alokacja konkursów dla przedsiębiorców w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia
Przedsiębiorców łącznie wyniosła niecałe 27 mln zł i dostępna była po połowie u operatorów.
Wyniki34:

https://rpo.lubuskie.pl/-/lubuskie-bony-wsaprcia-przedsiebiorcow-co-warto-wiedziec#, dostęp: 06.01.2021 r.
https://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/0/stanowisko_w_sprawie_czasu_naboru_LBWP_%28wersja+ost.%29
%282%29.pdf/8583ac2a-3d56-4243-9d41-133183ab40be, dostęp: 06.01.2021 r.
33
34

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
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OPZL: W naborze w dniu 01.07.2020 oraz 25.08.2020 wpłynęły łącznie 1023 wnioski, w tym
450 w pierwszym naborze i 573 w naborze uzupełniającym.
ZIPH: W ramach pierwszego (1 lipca 2020 r.) i drugiego (25 sierpnia 2020 r.) naboru
przedsiębiorcy złożyli w sumie 670 wniosków do rozpatrzenia. Najaktywniejsze były
mikroprzedsiębiorstwa, które złożyły 434 wnioski (64% wszystkich) oraz osoby
samozatrudnione – 144 wnioski (21,5%). Ponadto o wsparcie ubiegają się 82 małe firmy (12%)
oraz 10 średnich przedsiębiorstw (1,5%). Łączna wnioskowana wartość wsparcia to blisko 60
milionów złotych35.

W dniu 28 października 2020 r. ruszyła merytoryczna ocena wniosków36.

W dniu 10 grudnia 2020 r. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej opublikowała listę 141
przedsiębiorców rekomendowanych do wsparcia37.

Wyniki

opublikowane

przez

Zachodnią

Izbę

Przemysłowo-Handlową:

https://bonywsparcia.ziph.pl/cms/attachments/62e1bd4b565bfcf4108b0ccbe4523ac9.pdf.
Wsparciem objęto 149 przedsiębiorstw.

https://bonywsparcia.ziph.pl/pl/artykul/19/lubuskie-bony-wsparcia-komunikat.html, dostęp: 06.01.2021 r.
https://www.opzl.pl/aktualnosci/1296,lubuskie_bony_wsparcia_-_rozpoczecie_oceny_merytorycznej, dostęp:
06.01.2021 r.
37
https://lbw.opzl.pl/aktualnosci/, dostęp:06.01.2021 r.
35
36

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: +48 22 123 70 70, fax: +48 22 123 70 71, e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, NIP: 7010832846, REGON: 380779546
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2.5. Województwo Łódzkie
Organizator:
Marszałek Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
w Łodzi
Adresaci i kryteria38:
Nabór skierowany do mikro- i małych przedsiębiorstw. W ramach naboru nie dopuszcza się
realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020. Wsparcie ma na celu utrzymanie działalności mikro- i małych przedsiębiorstw
dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności
finansowej.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej
mikro- i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze
sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca kalendarzowego w 2020
roku, począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca
kalendarzowego lub w porównaniu do analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku
w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, poprzez finansowanie kapitału
obrotowego.
Projekt dotyczy utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy
kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek
o dofinansowanie. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności
przedsiębiorstwa przez okres co najmniej równy liczbie miesięcy kalendarzowych, na które
ubiega się wnioskodawca o wsparcie kapitału obrotowego licząc od miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie (np. wniosek złożono we

38

https://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2020/71-konkurs-02-03-01-IP-02-10071_20/Wezwanie_do_naboru_02_03_01_IP-02-10-071_20.pdf, dostęp: 06.01.2021 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
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wrześniu 2020 r. to 3 miesiące, na które wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie to
październik, listopad, grudzień 2020 r.).
Termin:
I nabór: rozpoczyna się 3 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończy 7 września 2020 r. o godz.
16.00.
Status: Unieważniony39
II nabór: rozpoczyna się 6 października 2020 r., a kończy 12 października 2020 r. o godz. 16.00.
Status: Aktualny
Kwota przeznaczona na wsparcie:
57 304 000 zł
Wyniki:
Złożone zostało 12 409 wniosków o całkowitej wartości 521 010 940,08 PLN.
Do dofinansowania wybrano 1903 projekty o wartości dofinansowania 57 197 327,59 PLN40.

39

https://www.cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/902-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1innowacje-w-msp-19-08-2020, dostęp: 06.01.2021 r.
40
https://cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2020/72-konkurs-02-03-01-IP-02-10072_20/Lista_projektow_wybranych_do_dofin_072.pdf, dostęp: 06.01.2021 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
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2.6. Województwo Małopolskie.
Organizator:
Marszałek Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości
Adresaci i kryteria41:
Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników
(badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:
•

prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień
31 grudnia 2019 r.;

•

nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.;

•

zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu
do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%,
w związku z wystąpieniem Covid-19;

•

nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz
przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

•

nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu
napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni,
amunicji, i.in.);

•

na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na
ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie.

41

https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/16-milionow-zlotych-na-bon-dlasamozatrudnionych-w-ramach-pakietu-przedsiebiorczosci-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej,
dostęp:
06.01.2021 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
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Termin:
17 sierpnia 2020 r. – I etap naboru wniosków oraz 31 sierpnia 2020 r. – dzień, w którym
rozpoczęło się składanie wniosków w przygotowanym na ten cel generatorze.
Kwota przeznaczona na wsparcie42:
Początkowo 16 mln zł, następnie zwiększono do 33,3 mln zł
Wyniki:
Łącznie wsparcie uzyskać będzie mogło 3699 wnioskodawców, w tym 2317, którzy złożyli
wnioski 31 sierpnia 2020 r. oraz 1382, którzy zgłosili reklamacje na działanie systemu w sposób
i w terminie określonych regulaminem naboru.

42

https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/wazny-komunikat-zwiekszono-srodki-nabony-dla-samozatrudnionych, dostęp: 06.01.2021 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: +48 22 123 70 70, fax: +48 22 123 70 71, e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, NIP: 7010832846, REGON: 380779546
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2.7. Województwo Mazowieckie
Organizator:
Marszałek Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych
Adresaci i kryteria w I naborze:
W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia
następujące warunki:
•

posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną
w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu43 – z uwzględnieniem samozatrudnionych;

•

nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr
651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji z powodu COVID19;

•

nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014
w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu
wystąpienia pandemii COVID – 19;

•

na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie
w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach);

•

według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą,
nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień
złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe;

•

od dnia 31 grudnia 2019 posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie
województwa mazowieckiego;

43

Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
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•

boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19
oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek przychodów
ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 roku w porównaniu do miesiąca
czerwca 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek
COVID-19;

Jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w czerwcu 2019 r, przyjmuje się, że wartość
przychodów w tym miesiącu wynosi 0 PLN. Oznacza to że warunek spadek przychodów ze
sprzedaży o co najmniej 50% nie został spełniony.
•

nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie;

•

na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenie społeczne;

•

na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma
odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych) w zakresie Polskiej Klasyfikacji
Działalności:

– Działu 55 zakwaterowanie;
– podklasy 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
– Działu 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
– podklasy 82.30.z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
– podklasy 90.01.z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
– podklasy 90.02.z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

Termin I naboru:
od 2020.07.30 do 2020.08.07
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
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Kwota przeznaczona na wsparcie w I naborze:
15 000 000,00 euro (66 996 000,00 PLN)
Wyniki44:
Przedsiębiorcy złożyli 2145 wniosków na kwotę 81,4 mln zł. Z czego wsparcie otrzyma 1276
firm z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wystawienniczo-targowej oraz
artystycznej w wysokości: 48,1 mln zł.

Adresaci i kryteria w II naborze45:
O dotacje płynnościowe mogą się ubiegać firmy prowadzące jako przeważającą
działalność: transportową (PKD: 49.39.Z; 52.29.C), gastronomiczną (PKD: 56.21.Z; 56.29.Z;
56.10.B), działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z), fotograficzną (PKD: 74.20.Z),
artystyczną i literacką (PKD: 90.03.Z), sportową (PKD: 93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z; 93.19.Z),
rozrywkową (PKD: 93.21.Z; 93.29.Z w tym: 93.29.A i 93.29.B) oraz drukarską (PKD:
18.12.Z). Co ważne, przeważająca działalność w jednym z tych obszarów musi być prowadzona
przynajmniej od 31 grudnia 2019 r.
Wsparcie skierowane zostanie tylko do firm, które w wyniku epidemii odnotowały spadek
przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 %. Pod uwagę będzie brana suma przychodów
netto z czerwca, lipca i sierpnia 2020 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.
Dofinansowanie obejmie zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa
przez maksymalnie

3

miesiące.

Firmy

będą

mogły

przeznaczyć

dotacje

na

m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, pokrycie
zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu
towarów.

44

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/ponad-12-tysiaca-mazowieckich-przedsiebiorcowskorzysta-z-dotacji-plynnosciowych-z-ue/, dostęp: 06.01.2021 r.
45
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-finansowaniewydatkow-msp-dotyczacych-utrzymania-biezacej-dzialalnosci-firmy-i-zapewnienia-jej-plynnosci-finansowejwskutek-covid-19-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-11/, dostęp: 06.01.2021 r.
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Wysokość wsparcia uzależniona będzie od liczby zatrudnionych pracowników na podstawie
umowy o pracę. Osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie ok. 23,5 tys. zł na okres
3 miesięcy. W przypadku małych firm wsparcie może osiągnąć nawet ok. 164,7 tys.
zł (w sytuacji zatrudniania 49 pracowników). Wsparcie zostanie przekazane w dwóch transzach
– 60 % w formie zaliczki po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz 40 % jako refundacja
po utrzymaniu działalności i zatrudnienia przez 3 miesiące.
Termin II naboru:
Od 14 października 2020 r. do 21 października 2020 r. do godz. 15.00.
Kwota przeznaczona na wsparcie:
10 000 000,00 euro (44 705 000,00 PLN)
Wyniki:
Do wsparcia rekomendowano 611 przedsiębiorców46.

46

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/prawie-20-mln-zl-dla-ponad-600-mazowieckichprzedsiebiorcow/, dostęp: 06.01.2021 r.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
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2.8. Województwo Opolskie
Organizator:
Marszałek Województwa Opolskiego za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki
Adresaci i kryteria I naboru:
Bezzwrotne granty dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa opolskiego
w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł. Wsparcie to przeznaczone jest dla
firm, które odnotowały co najmniej 30 % spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany
gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji
nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Grant przyznawany jest jednorazowo.
Przedsiębiorcy muszą mieć siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj.
opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019 r.
Jedna firma może dostać od 23,5 tys. zł (samozatrudnieni) do 164,7 tys. zł (mała firma
zatrudniająca 49 osób). Dofinansowanie może wynieść nawet 100 proc.
O przyznaniu dofinansowania decydować będzie:
- to, czy firma odnotowała co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży
spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 (należy brać pod uwagę miesiące,
w których wystąpiła pandemia - marzec, kwiecień maj; spadek przychodów ze sprzedaży
należy przeliczać porównując miesiąc do miesiąca roku 2020 - np. marzec 2020 do lutego 2020;
kwiecień 2020 do marca 2020 lub maj 2020 do kwietnia 2020; ALBO miesiąc bieżącego roku
licząc od marca 2020 do analogicznego miesiąca roku ubiegłego - np. marzec 2020 do marca
2019 r., kwiecień 2020 do kwietnia 2019 r., maj 2020 do maja 2019 r.);
- to, czy znalazła się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej;
- kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu, na podstawie Urzędowego Potwierdzenia
Odbioru – UPO – generowanego po złożeniu wniosku);
- to, czy firma spełnia kryteria formalne.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: +48 22 123 70 70, fax: +48 22 123 70 71, e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, NIP: 7010832846, REGON: 380779546
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Termin I naboru:
Nabór ruszył 25 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00
Adresaci i kryteria II naboru:
Bezzwrotne granty dla samozatrudnionych, mikro i małych firm z województwa opolskiego.
Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30 % spadek przychodów
ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, w trzech kolejnych
miesiącach od początku marca do końca sierpnia 2020 i w związku z tym znalazły się w sytuacji
nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.
Jedna firma może dostać maksymalnie od 23,5 tys. zł (samozatrudnieni) do 164,7 tys. zł (mała
firma zatrudniająca 49 osób) na trzy miesiące.
Termin II naboru:
od godz. 8.00 do 20.00 w dniu 7 października 2020 r.
Kwota przeznaczona na wsparcie w I i II naborze:
24 592 000,00 zł.
Wyniki I naboru:
W wyniku I naboru wykorzystano 14 284 763,00 zł. Wpłynęło w nim 1,5 tys. wniosków.
Granty w ramach tego naboru dostały 294 firmy z woj. opolskiego.
Wyniki II naboru47:
Na pomoc w ramach II naboru przeznaczono 10 307 237,00 zł, którą to kwotę następnie
zwiększono do prawie 18,5 mln zł48. Wpłynęło ponad 1200 wniosków. Lista wniosków
rekomendowanych do oceny opublikowana została 13 października 2020 r. Znalazło się na niej
387 wniosków na kwotę łączną 15 425 991,17 zł.

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci/ponad-1200-wnioskow-w-ii-naborze-na-granty-471.html, dostęp:
06.01.2021 r.
48
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci/zarzad-wojewodztwa-zwiekszyl-pule-pieniedzy-na-granty479.html, dostęp: 06.01.2021 r.
47
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2.9. Województwo Podkarpackie
Organizator: Marszałek Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
Adresaci i kryteria naboru:
O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie Przedsiębiorcy, spełniający kryteria kwalifikacji
mikro- (w tym osoby samozatrudnione) i małych przedsiębiorstw w myśl Załącznika
I do rozporządzenia KE (UE) 651/2014, które swoją główną siedzibę lub przynajmniej jeden
oddział (w przypadku rejestracji w KRS) albo stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
(w przypadku rejestracji w CEIDG) mają (zarówno na

moment składania wniosku

oraz na dzień 31 grudnia 2019r) na obszarze terytorialnym województwa podkarpackiego.
Przedsiębiorca ubiegający się o dotację musi spełniać następujące warunki:
1.

nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt
18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);

2.

nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia
nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji
z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;

3.

w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego
niedoboru lub braku płynności finansowej;

4.

odnotował spadek obrotów nie mniejszy niż 50% w dowolnym miesiącu po 1 lutego
2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego
roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

5.

prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;

6.

według stanu na moment składania wniosku nadal prowadzi działalność gospodarczą,
nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz nie zostało
wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe;
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na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na moment udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał

7.

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
Termin naboru
Od 12 sierpnia 2020 r, od godziny 0:00 wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę
internetową gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego do 30 września 2020 r. do godz.
16:00. (Za złożenie wniosku uznaje się wysłanie Pisma Ogólnego wraz z załączonym
i wypełnionym Wnioskiem o pomoc w formie grantu. Adresatem wniosku jest Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)
Kwota przeznaczona na wsparcie:
39 425 606,54 zł w tym:
•

dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej – 11 827
681,96 zł;

•

dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach – 27 597 924,58 zł.

Wyniki:
Do 6 listopada 2020 r. podpisano umowy z 65 przedsiębiorstwami z branży turystycznej
i okołoturystycznej49 oraz 115 przedsiębiorstwami z pozostałych branż50.

https://rarr.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/08/lista-podpisanych-umow_gt_do-2020-11-06.pdf, dostęp:
06.01.2021 r.
50
https://rarr.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/08/lista-podpisanych-umow_go_do-2020-11-06.pdf, dostęp:
06.01.2021 r.
49

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: +48 22 123 70 70, fax: +48 22 123 70 71, e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, NIP: 7010832846, REGON: 380779546

30

2.10. Województwo Podlaskie
Organizator:
Marszałek Województwa Podlaskiego
Adresaci i kryteria naboru51:
Pomoc bezzwrotna, udzielana maksymalnie na trzy miesiące. Konieczne będzie utrzymanie
działalności przedsiębiorstwa w tym okresie. Dotacja wyliczona według stawek, zależnych od
liczby pracowników, np. osoba samozatrudniona otrzyma 7 845,11 zł miesięcznie (na trzy
miesiące 23 535,33 zł), a przedsiębiorca zatrudniający 20 pracowników – 35 084,40 zł
miesięcznie (na trzy miesiące 105 253,20 zł).
Skorzystać z niej będą mogły mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego,
w tym samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem jest spadek obrotów danej firmy, wywołany zakłóceniami gospodarki na skutek
COVID-19.
Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania
wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG) lub podmiot prowadzący działalność
gospodarczą zarejestrowany w KRS (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które
spełnia wszystkie poniższe warunki:
a. posiada odpowiednio status mikro- lub małego przedsiębiorcy;
b. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr
651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;

51

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa---kapitalobrotowy.html, dostęp: 06.01.2021 r.
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c. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr
651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji
z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
d. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru
lub nawet braku płynności finansowej;
e. prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
f. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie
otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało
wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe;
g. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa
podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy
(wpis do KRS lub CEIDG), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na
terenie województwa podlaskiego.
Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji
nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro- i małe
przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej
30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku
w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
Termin:
Od 22.06.2020 r. od godz. 8:00 do 30.06.2020 do godz. 15:30
Kwota przeznaczona na wsparcie:
35 000 000,00 PLN
Wyniki:
Wpłynęło 1034 wnioski. Wsparcie uzyskało 914 przedsiębiorstw.
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2.11. Województwo Pomorskie
Organizator:
Marszałek Województwa Pomorskiego za pomocą Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Adresaci i kryteria naboru:
Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:
1. hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe,
schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca
noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
2. restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej
gastronomii,
3. organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji
turystycznych (w tym muzea),
4. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych
i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).
Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie
oba poniższe warunki:
1. posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa
pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy
(wpis do KRS lub CEIDG), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na
terenie województwa pomorskiego;
2. prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu
czasu wolnego” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.
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Wsparcie dotyczy projektów służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia
epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na
przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie
wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.
Włączenie do projektu kosztów finansowania aktywów obrotowych (kapitału obrotowego)
i ubieganie się o wsparcie na ten rodzaj kosztów nie było obowiązkowe. Ponadto, było to
możliwe jedynie wtedy, gdy wnioskodawca spełnił dodatkowe warunki, w szczególności
spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu
do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-1952.
Termin:
Od 24.06.2020 do nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą
wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.
Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania
we wnioskach złożonych (wysłanych) w GWA przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na
nabór lub w dniu 30 października 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Kwota przeznaczona na wsparcie:
30 000 000 PLN
Wyniki:
Złożono 325 wniosków53. Pozytywnie oceniono 271 wniosków przedsiębiorców – wg stanu na
25 listopada 2020 r.54.

https://www.arp.gda.pl/plik,7172,regulamin-wezwania-konkursowego.pdf, dostęp: 06.01.2020 r.
https://www.arp.gda.pl/plik,7411,lista-zlozonych-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramachwezwania-konkursowego-rppm-02-02-01-ip-02-22-003-20-na-dzien-26-listopada-2020-r.pdf, 06.01.2021 r.
54
https://www.arp.gda.pl/plik,7410,lista-wnioskow-wybranych-do-dofinansowania-przez-zarzad-arp-sa-wramach-wezwania-konkursowego-rppm-02-02-01-ip-02-22-003-20-na-dzien-25-listopada-2020-r.pdf, dostęp:
06.01.2021 r.
52
53
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2.12. Województwo Śląskie
Jak podano w komunikacie z 2 lipca 2020 r., województwo śląskie od 6 kwietnia 2020 r.
realizowało własny program wsparcia MŚP (niezależny od promowanego przez Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej i będącego przedmiotem niniejszego opracowania)
z konkursem na inwestycje oraz wsparcie kosztów bieżących w ramach Śląskiego Pakietu dla
Gospodarki55:
Województwo śląskie jako jedne z pierwszych opracowało kompleksowy program wsparcia dla
MŚP już w marcu 2020, a Śląski Pakiet dla Gospodarki z konkursem „Inwestycje w MŚP”,
gdzie możliwe było również wsparcie kosztów bieżących wszedł w życie 6 kwietnia 2020. Nabór
ten zakładał szerszy katalog kosztów kwalifikowalnych, zniesione kryterium innowacyjności,
możliwość ponoszenia wydatków wstecz od 1 lutego 2020 oraz dodatkowe kryterium punktowe
dla firm z branży najbardziej poszkodowanych – turystyka, gastronomia, przemysł czasu
wolnego, usługi kosmetyczne, rehabilitacyjne. Konkurs wystartował 28 kwietnia i zakończył się
24 czerwca po 8 tygodniach naboru w czterech rundach z łączną liczbą wniosków,
przekraczającą 2300. Adresatami wsparcia były mikro (także jednoosobowe działalności
gospodarcze), małe i średnie firmy z regionu. Duże zainteresowanie przedsiębiorstw konkursem
„Inwestycje w MŚP” skłoniło Zarząd Województwa do negocjacji z Komisją Europejską, dzięki
czemu pulę na ten nabór wzmocniono kwotą 148 mln złotych. Pakiet został przygotowany już
na początku epidemii dając przedsiębiorcom cały wachlarz instrumentów do złagodzenia
skutków ograniczeń wywołanych epidemią COVID 19. W ramach V filarów, fundusze
w pierwszej kolejności zostały skierowane na działania związane z ratowaniem miejsc pracy
i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Dopuszczone zostało także
finansowanie kapitału obrotowego na regulowanie bieżących zobowiązań, wynagrodzeń
pracowników, a także ponoszenie kosztów zabezpieczających prowadzoną działalność
gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp. Złagodzone zostały także warunki
pożyczek, m.in. poprzez wydłużenie ich okresów spłaty, okresów karencji, ograniczono
formalności oraz wymogi dotyczące zabezpieczeń.

55

https://www.slaskie.pl/content/dotacje-na-kapital-obrotowy-w-wojewodztwie-slaskim, dostęp: 06.01.2021 r.
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Podsumowanie i informacje znajdują się na stronie: https://dlagospodarki.slaskie.pl/
Jak dotąd, wszystkie środki dla przedsiębiorców dostępne w ramach RPO WSL zostały
skierowane na finansowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i na obecną chwilę nie ma
w regionie dodatkowych środków na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych
przedsiębiorców.
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2.13. Województwo Świętokrzyskie
Organizator:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Adresaci i kryteria I naboru:
O dotację obrotową mogą starać się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 % w okresie wybranych dwóch kolejnych
miesięcy w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 r. do czerwca 2020 r. w porównaniu do
miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych
miesięcy ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Spadek
obrotów o 30 % musi być wykazany w każdym z obu wybranych miesięcy, nie ma możliwości
wyciągania średniej.
Termin I naboru:
Nabór przeprowadzono w dniu 19 sierpnia 2020 r.
Kwota przeznaczona na wsparcie:
Kwota przeznaczona w regionie świętokrzyskim na dotacje obrotowe to 40 mln zł, z czego
połowa przeznaczona zostanie na projekty z branż związanych z turystką, gastronomią,
działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową, a także organizacją targów
i kongresów, usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi i tatuażu. Po kolejne 20 mln zł mogą
sięgnąć przedsiębiorcy z pozostałych branż. Wysokość dotacji na jedną firmę wyniesie od
23 535,33 zł do 164 747, 31 zł i zależna będzie od wielkości zatrudnienia na 1 lipca 2020 r.
w przeliczeniu na pełne etaty i przewidywanego okresu wsparcia.
Adresaci i kryteria II naboru:
Nabór skierowany jest do firm z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw z terenu województwa
świętokrzyskiego, które w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji
ekonomicznej.
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O wsparcie mogą się starać firmy, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%
w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r. począwszy od 1 maja do 31 sierpnia 2020 r.
w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r., w związku z zakłóceniami gospodarki
na skutek COVID-19. Spadek obrotów o co najmniej 30 % musi być wykazany w każdym
z trzech wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej. W przypadku
przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów w tych miesiącach
2019 r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020 r. Jest to
najważniejsza zmiana w stosunku do sierpniowego naboru na dotacje obrotowe.
Istotną zmianą w stosunku do I naboru jest wprowadzenie minimalnego poziomu przychodu ze
sprzedaży netto w miesiącach, przyjętych do porównania spadku przychodów
Termin II naboru:
Nabór przeprowadzono w dniu 30 września 2020 r..
Kwota przeznaczona na wsparcie w II naborze:
4 mln zł
Wyniki I i II naboru56:
W I naborze wpłynęło 13 947 wniosków, wsparcie w łącznej wysokości 40 mln zł otrzymały
1223 firmy. Z puli dodatkowych 20 mln zł, przesuniętych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, zostanie dofinansowanych ok. 230 wniosków, które złożono w I naborze, ale ze
względu na brak środków znalazły się na liście rezerwowej.
W II naborze złożono 3305 wniosków o wsparcie. Do dofinansowania i podpisania umów
wybrano 149 firm na łączną kwotę 4 mln zł. Trwa również ocena kolejnych 350 wniosków,
które mogą liczyć na wsparcie dzięki przesunięciu 20 mln zł z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

56

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/70dotacje-obrotowe/4111-covid-19-obrotowki-na-wsparcie-firm, dostęp: 06.01.2021 r.; http://www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/70-dotacje-obrotowe/4187swietokrzyskie-w-czolowce-70-mln-euro-na-covidowe-wsparcie-firm, dostęp: 06.01.2021 r.
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2.14. Województwo Warmińsko-Mazurskie
Organizator:

Marszałek

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

za

pośrednictwem

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Adresaci i kryteria naboru57:
O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (do 49 pracowników),
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający (przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. do dnia
złożenia wniosku) siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego
znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).
Wymogiem jest również to, że przedsiębiorca odnotował łączny spadek obrotów
gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w ciągu dowolnie wybranych
3 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w porównaniu: - do łącznych
obrotów z 3 następujących po sobie miesięcy 2020 r. poprzedzających wybrane miesiące (tj. do
porównań nie można uwzględnić grudnia 2019 r.) albo - do łącznych obrotów z analogicznych
3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 2019 r.
Termin naboru:
I nabór:
30 września 2020r. – anulowany58
Złożono 1522 wnioski.

57

https://www.wmarr.olsztyn.pl/images/stories/Pliki/2020_10_29_Za%C5%82_1_do_Regulaminu_naboru_kryte
ria.pdf, dostęp: 06.01.2021 r.
58
https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/komunikat-anulowanie-naboru-wnioskow-o-granty-nakapital-obrotowy, dostęp: 06.01.2021 r.
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Zgodnie z komunikatem z 5 października 2020 r., Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie na
podstawie § 12 ust.4 pkt.1 Regulaminu naboru w ramach wezwania do składania wniosków
o granty na Kapitał obrotowy RPO WiM na lata 2014-2020, Projekt nr RPWM.01.03.05-280001/20 „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” podjął
decyzję o anulowaniu naboru wniosków.
II nabór59
od 04 listopada 2020 r. od godziny 08:00:00 do 10 listopada 2020 r. do godziny 08:00:00.
Kwota przeznaczona na wsparcie:
39.528.900 PLN
Wyniki:
Złożono 13508 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości grantów 425 540 604 zł. Trwa
ocena wniosków60. W dniu 18 grudnia 2020 r. opublikowano pierwszą cząstkową listę 455
wniosków rekomendowanych do wsparcia61.

59

https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/nabor-wnioskow-o-granty-na-kapital-obrotowy-dla-mikroi-malych-przedsiebiorcow-202010291412, dostęp: 06.01.2021 r.
60
https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/komunikat-granty-kapital-obrotowy-202011241508,
dostęp: 09.12.2020 r.
61
https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/granty-kapital-obrotowy-pierwsza-lista-czastkowawnioskow-o-grant-na-kapital-obrotowy-wybranych-do-dofinansowania, dostęp: 06.01.2021 r.
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2.15. Województwo Wielkopolskie
Organizator:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Wielkopolskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości
Adresaci i kryteria naboru62:
Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni,
które spełniają wszystkie warunki łącznie:
1. są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEIDG lub KRS (wg stanu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);
2. prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;
3. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2
pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego
niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
5. odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie
wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku
z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
6. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków
i składek na ubezpieczenia społeczne.

W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant w ramach dwóch
typów:

62

http://warp.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/Regulamin-udzielania-grant%C3%B3w-w-ramachWielkopolskiej-Tarczy-Antykryzysowej-21.08.2020.pdf, dostęp: 06.01.2021 r.
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Typ A – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące
działalność wiodącą w konkretnych branżach / rodzajach działalności (dla typu A wskazano
konkretne kody PKD działalności wiodącej)
Typ B – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące
działalność w pozostałych branżach / rodzajach działalności (pozostałe kody PKD
niewymienione w typie A).
1) typ A – w ramach tego typu Grantobiorcą może być wyłącznie mikro-, małe
przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w § 6 Regulaminu, którego przeważająca
działalność prowadzona jest w ramach następujących kodów PKD:
a) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
b) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
c) 55.30.Z – pola kempingowe (włączają pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
d) 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
e) 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
f) 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
g) 79.11.A – działalność agentów turystycznych;
h) 79.11.B – działalność pośredników turystycznych;
i) 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki;
j) 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
k) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
l) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
m) 85.59.A – nauka języków obcych;
n) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
o) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
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p) 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
q) 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
r) 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza;
s) 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych;
t) 91.03.Z – działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych;
u) 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów
ochrony przyrody;
v) 93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
w) 93.12.Z – działalność klubów sportowych;
x) 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
y) 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
z) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
aa) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
bb) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
cc) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2) typ B – w ramach tego typu Grantobiorcą może być wyłącznie mikro-, małe przedsiębiorstwo
spełniające warunki określone w § 6 niniejszego regulaminu, którego przeważająca działalność
prowadzona jest w ramach innych niż wymienione w § 7 ust. 3 pkt 1) Regulaminu kodów PKD.
Termin:
W dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczął się nabór wniosków o grant w projekcie
„Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zakończony z powodu wyczerpania alokacji o godzinie
09:01:04.971690.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
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Kwota przeznaczona na wsparcie:
W sumie do rozdysponowania było 94 293 867,92 PLN, w tym dla przedsiębiorców ujętych
w Regulaminie udzielania grantów jako typ A: 37 717 547,17 PLN oraz typ B: 56 576
320,75 PLN.
Wyniki:
W generatorze zarejestrowano 50 138 wniosków na łączną kwotę ponad 1 696 000 000 PLN.
Ponad 40 tysięcy kliknięć miało miejsce w momencie uruchomienia naboru, po czym serwer
zaczął je kolejkować i weryfikować, sprawdzając sumę kontrolną, przynależność do typu A i B
oraz limit alokacji.
Pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267
Ostatni wniosek zarejestrowano o godzinie 09:01:04.971690 i tym samym zakończono nabór
(ostatni wniosek dla typu B zarejestrowano o godzinie 09:00:27.321448)
W alokacji 110% wpłynęło 3 133 wniosków na łączną kwotę 103 752 517,3 PLN (A: 1 343
wniosków oraz B: 1790 wniosków63.
W dniu 18 listopada 2020 r. opublikowano listę 2856 wniosków zakwalifikowanych do dalszej
weryfikacji. Lista obejmuje wszystkie podmioty zakwalifikowane w alokacji 100%, tj.
wnioskodawców, którzy dostarczyli prawidłowy adres IP oraz tych, dla których weryfikacja
adresu IP trwa, a także te podmioty, które nie dostarczyły danych w tym zakresie64.
Konkurs niezakończony.

63

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/olbrzymie-zainteresowanie-zdecydowanie-za-malo-pieniedzy,
dostęp.06.01.2021 r.
64
http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/, dostęp: 06.01.2021 r.
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2.16. Województwo Zachodniopomorskie
Organizator:

Marszałek

Województwa

Zachodniopomorskiego

za

pośrednictwem

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
Adresaci i kryteria naboru65:
Przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres od
jednego do trzech miesięcy. Wysokość wsparcia będzie także uzależniona od liczby osób
związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy, w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie
z ustawowym czasem pracy. Minimalne wsparcie (samozatrudniony, dofinansowany przez
jeden miesiąc) wyniesie 7 845,11 zł, a maksymalne wsparcie (małe przedsiębiorstwo
o maksymalnym zatrudnieniu, dofinansowane przez trzy miesiące) wyniesie 164 747,31 zł.
Wsparcie można uzyskać przedsiębiorca, który:
1. jest mikroprzedsiębiorcą, w tym samozatrudnionym lub małym przedsiębiorcą;
2. co najmniej od dnia 31 grudnia 2019 r. województwo zachodniopomorskie jest stałym
miejscem wykonywania jego działalności gospodarczej albo posiada tutaj siedzibę
swojej firmy;
3. na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 przychody spadły o minimum 50%
w okresie trzech kolejnych miesięcy po 29 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznych
trzech miesięcy roku 2019 r.;
4. nie znajduje się i nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.
(w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014), ale po tym dniu znalazł się
w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
5. na dzień składania wniosku prowadził działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji
oraz

nie

zostało

wobec

niego

otwarte

postępowanie

upadłościowe

albo

restrukturyzacyjne;

65

https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/, dostęp: 06.01.2021 r.
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6. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu nie
zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
7. wsparcie, o które wnioskował, nie przekracza limitu 800 tys. euro brutto;
8. nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie.
Termin naboru:
Od 17 do 19 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji
Kwota przeznaczona na wsparcie:
49 354 900,00 zł.
Wyniki:
Wpłynęło 2007 wniosków na łączną kwotę 64 182 149,07 zł. Lista rankingowa dostępna pod
adresem:
https://www.wup.pl/images/uploads/Zachodniopomorski_pakiet_grantowy/Lista_rankingowa
_Wniosk%C3%B3w_o_udzielenie_grantu_w_ramach_projektu_Zachodniopomorski_Pakiet_
Grantowy..pdf

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
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Rozdział III. Wnioski i postulaty przedsiębiorców dotyczące zasad oraz
przebiegu naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy,
działania podjęte przez Rzecznika MŚP i uzyskane stanowiska organów
odpowiadających
za
organizacje
naborów
w
poszczególnych
województwach.
Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły wnioski i skargi
przedsiębiorców dotyczące naborów na granty na kapitał obrotowy w 10 województwach.

3.1. Województwo Dolnośląskie
Do Biura Rzecznika MŚP w dniu 4 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy,
w którym wskazano, że jedno z kryteriów naboru wniosków na granty na kapitał obrotowy
w województwie dolnośląskim, w postaci posiadania odpowiedniego przeważającego kodu
PKD, jest krzywdzące i niesprawiedliwe. Przedsiębiorca podkreślił także, że co prawda
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jego działalność gospodarcza
ma wpisany kod PKD wymieniony w regulaminie konkursu, jednak na dzień 1 grudnia 2019 r.
nie figurował on jako główny.
Mając na uwadze powyższe, pismem z 7 września 2020 r., znak: WPL.586.2020.DL,
Rzecznik MŚP, zwrócił się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zajęcie stanowiska
względem zagadnień podniesionych w ww. wystąpieniu wnioskodawcy.
Pismem z 21 września 2020 r., znak: RPDS.01.05.01.-IP.01-02-402/20, odpowiedzi
udzieliła Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, wskazując, że decyzję o zawężeniu kręgu
podmiotów tylko do określonych branż podjęto świadomie, mając na celu pomoc
przedsiębiorcom, którzy ponieśli najdotkliwsze konsekwencje pandemii. W regulaminie
naboru jednoznacznie określono, jaki kod prowadzonej działalności powinien być kodem
głównym i na jaki dzień. Ponadto na prawie 2900 wniosków, 2100 firm zostało ocenionych
pozytywnie.
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3.2. Województwo Kujawsko-Pomorskie
Do Biura Rzecznika MŚP w dniu 29 lipca 2020 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy,
w którym wskazał on, że regulamin naboru wniosków na granty na kapitał obrotowy
w województwie kujawsko-pomorskim wyklucza ze wsparcia wspólników spółek cywilnych.
W związku z powyższym wystąpieniem, Rzecznik MŚP pismem z 13 sierpnia 2020 r.,
znak: KRK-WPL.1828.2020.DM.DL, zwrócił się do Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz podanie powodów
rozróżnienia sytuacji osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
W odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 1 września 2020 r. wyjaśniono, że w dokumentacji konkursowej omyłkowo podano, że jeżeli
przedsiębiorstwo (spółka cywilna) nie zatrudnia pracownika, to nie uzyska wsparcia.
Grantodawca dokonał zmiany początkowej interpretacji i na dzień przed rozpoczęciem naboru
na stronie internetowej konkursu pojawił się stosowny komunikat. Tym samym w naborze
zapewniono równy dostęp do wsparcia zarówno osobom prowadzącym jednoosobową
działalność gospodarczą, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej, poprzez wliczanie zarówno właścicieli, jak i współwłaścicieli do przelicznika
dotyczącego liczby osób zatrudnionych.
Ponadto do wiadomości Rzecznika MŚP w sierpniu i wrześniu 2020 r. zostało przesłanych
szereg protestów przedsiębiorców, adresowanych do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Sp. z o.o., w zakresie warunków przeprowadzenia naboru oraz listy
rankingowej wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach projektu ,,Granty na kapitał
obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorców”.
Przedsiębiorcy w swoich wystąpieniach podnosili problemy związane z Generatorem
Wniosków, za pomocą którego można było składać wnioski. Zdaniem wnioskodawców został
naruszony regulamin naboru w zakresie równości dostępu do złożenia wniosku. Przedsiębiorcy
wnieśli o anulowanie naboru.
W związku z powyższym Rzecznik MŚP, wystosował do Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pisma: z 19 sierpnia 2020 r., znak: WPL. 553.2020.DL,
z 7 i 25 września: znak: WPL.583.2020.DL, w których wniósł o zajęcie stanowiska względem
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zagadnień podnoszonych w wystąpieniach przedsiębiorców oraz poinformowanie Rzecznika
MŚP o sposobie rozpatrzenia skarg.
W odpowiedzi z 25 września oraz 26 października 2020 r., znak: FE-I.432.1.14.2020,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, że do każdego
z przedsiębiorców, który złożył skargę dotyczącą warunków przeprowadzenia naboru
w ramach projektu grantowego pn. ,,Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych
przedsiębiorstw” została wysłana odpowiedź przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Sp. z o.o. w Toruniu, będący operatorem wybranym do realizacji grantów. W wystąpieniu
załączono również kopie odpowiedzi udzielonych wnioskodawcom. Wskazano w nich,
że przyczyny opóźnień w otrzymywaniu wiadomości e-mail potwierdzających rejestrację
wnioskodawcy w generatorze wniosków miały charakter zewnętrzny, niezależny od
funkcjonowania generatora wniosków oraz systemu wysyłającego linki aktywacyjne do
wnioskodawców w ramach hostingu generatora wniosków. Po stronie organizatora naboru
grantów obciążenie serwerów w chwili największego zainteresowania wnioskodawców
wyniosło 70% dostępnej mocy, zaś opóźnienia w otrzymywaniu wiadomości przez
wnioskodawców wynikały z błędów po stronie zewnętrznych serwerów odbierających pocztę
(np. wewnętrzne polityki przejmowania poczty przez serwer klienta – onet.pl i gazeta.pl
zabraniały przejmowania poprawnej wiadomości e-mail).
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3.3 Województwo Lubelskie
Do Biura Rzecznika MŚP w lipcu 2020 r. spływało szereg wiadomości przedsiębiorców,
dotyczących problemów z przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie w ramach naboru na
wsparcie kapitału obrotowego mikro- i małych przedsiębiorców w związku z pogorszeniem
sytuacji w wyniku pandemii COVID-19.
Mając na uwadze głosy przedsiębiorców Rzecznik MŚP skierował do Marszałka
Województwa Lubelskiego pismo z 16 lipca 2020 r., znak: GR.52.2020.BB, w którym
zaapelował o jak najszybsze całościowe poprawienie procedury przyjmowania wniosków oraz
należyte przygotowanie serwerów do obsługi wzmożonego ruchu sieciowego przy ich
składaniu tak, aby zapewnić przedsiębiorcom transparentność i uczciwe warunki ubiegania się
o wsparcie finansowe.
Wystąpienie Rzecznika MŚP zostało przekazane do Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości (LAWP), która w odpowiedzi z 17 sierpnia 2020 r., znak:
RPO.IV.4016.1/2020, poinformowała, że nabór wniosków na granty został anulowany na
skutek awarii Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014). Podczas trwania
naboru do LAWP wpłynęło blisko 1000 wniosków e-mailowych zgłaszających awarie systemu.
Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z 23 lipca 2020 r. ogłosił nowy nabór
z terminem składania wniosków na dzień 29 lipca 2020 r. od godziny 10:00 do godziny 22:00.
Zasady naboru nie zostały zmienione, natomiast wprowadzono rozwiązania techniczne
zapewniające odpowiednie przygotowanie systemu na spodziewane obciążenie, w tym
w szczególności usprawniono proces składania wniosków o dofinansowanie.
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3.4. Województwo Małopolskie
W wiadomości z 13 sierpnia 2020 r. do Biura Rzecznika MŚP zwrócił się przedsiębiorca
zaniepokojony kryteriami organizowanego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
naboru na bony dla samozatrudnionych (m.in. spadek obrotów o co najmniej 75%).
Mając na uwadze powyższe Rzecznik MŚP skierował wystąpienie do Marszałka
Województwa Małopolskiego z 7 września 2020 r., znak: WPL.584.2020.DL, z prośbą
o zajęcie stanowiska względem uwag przedsiębiorcy.
W odpowiedzi z 24 września 2020 r., znak: ZPO-XI.431.3.28.2020, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego wyjaśnił, że założeniem wsparcia udzielanego w ramach
projektu grantowego jest szybka pomoc finansowa dla dużej liczby przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników
w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, którzy odnotowali znaczny spadek
obrotów (o co najmniej 75%) w związku z pandemią. Próg spadu obrotów określono na
wskazanym poziomie z uwagi na ograniczone środki finansowe, dlatego też zdecydowano się
skierować pomoc do najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców.
Kolejnym wnioskiem, jaki spłynął do Biura Rzecznika MŚP w zakresie przedmiotowego
naboru, był wniosek przedsiębiorcy z 16 października 2020 r., w którym wniósł on o podjęcie
interwencji w sprawie procedury udzielania bonów dla samozatrudnionych w województwie
małopolskim. Przedsiębiorca wskazał, że problemy z działaniem generatora wniosków
uniemożliwiły mu złożenie aplikacji. Ponadto, zdaniem przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego nie odniósł się do jego zarzutów.
Mając na uwadze powyższe Rzecznik MŚP pismem z 2 listopada 2020 r., znak:
WPL.723.2020.DL, zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego o ustosunkowanie
się do zagadnień sygnalizowanych przez przedsiębiorcę.
W odpowiedzi z 24 listopada 2020 r., znak: ZPO-XI.431.3.30.2020, Urząd Marszałkowski
Województwa

Małopolskiego

odniósł

się

merytorycznie

do

wszystkich

zarzutów

przedsiębiorcy, wyjaśniając wątpliwości przedsiębiorcy co do poszczególnych paragrafów
regulaminu. Dodatkowo wskazano, że system informatyczny spełnił swoją funkcję i przyjął
wnioski do 130 % alokacji. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy natrafili na
chwilowe problemy związane z przepustowością i brakiem odpowiedzi ze strony serwera
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i zgłosili ten fakt zgodnie z regulaminem na adres helpdesk@tarcza.malopolska.pl do
1 września 2020 r., mieli zgodnie z decyzją Zarządu możliwość złożenia wniosku
i w przypadku pozytywnej oceny- otrzymania wsparcia w postaci bonu rekompensacyjnego.
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3.5. Województwo Mazowieckie
W dniu 27 lipca 2020 r. do Biura Rzecznika MŚP wpłynęła wiadomość Polskiego
Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego w sprawie problematycznych kryteriów naboru
wniosków w ramach konkursu na dotacje na kapitał obrotowy w województwie mazowieckim.
Wnioskodawca zwrócił się o wsparcie działań w zakresie zmiany jednego z kryteriów naboru
wniosków, polegającego na porównaniu spadków obrotów z czerwca 2020 r. w stosunku do
czerwca 2019 r., na możliwość porównania spadku obrotów za okres jednego wybranego
miesiąca od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do
analogicznego miesiąca w 2019 r.
Z uwagi na powyższe Rzecznik MŚP pismem z 28 lipca 2020 r., znak: WPL.440.2020.DL,
wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zajęcie stanowiska względem pisma
wnioskodawcy oraz podanie powodów, dla których w regulaminie konkursu przyjęto wymóg
spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 r. względem czerwca
2019 r.
W odpowiedzi z 20 sierpnia 2020 r., znak: RF-II-EFRR.432.3.6.2020.AS, Marszałek
Województwa Mazowieckiego poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego,
ustalając kryteria naboru, kierował się przede wszystkim chęcią niesienia pomocy firmom,
które mimo luzowania obostrzeń sanitarnych, wciąż znajdują się w bardzo trudnej sytuacji,
stojąc na skraju bankructwa. Ponadto przeznaczona na wsparcie kwota 67 mln zł pozwala na
objęcie wsparcie tylko firm, które nadal, tj. w czerwca 2020 r., znajdowały się w najtrudniejszej
sytuacji ekonomicznej.
Ponadto w lipcu i w sierpniu 2020 r. do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło jeszcze kilka
innych wniosków dotyczących kryteriów wsparcia przedsiębiorców w ramach naboru na granty
w województwie mazowieckim, w których przedsiębiorcy podnosili m.in. kwestię adresowania
pomocy wyłącznie do przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadzili jako
przeważającą działalność w zakresie działów i podklas PKD, wskazanych w regulaminie;
uniemożliwienie ubiegania się o pomoc dla przedsiębiorców, którzy założyli działalność po
lipcu 2019 r.
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Mając na uwadze powyższe Rzecznik MŚP, pismami z 5 i 13 sierpnia 2020 r., znak:
WPL.494.2020.DL,

zwrócił

się

do

Marszałka

Województwa

Mazowieckiego

o ustosunkowanie się do uwag i wątpliwości przedsiębiorców oraz podanie powodów
nieuwzględnienia wsparcia działalności określonych innymi kodami PKD.
W odpowiedzi z 1 października 2020 r., WSP-0643-2-6/20, Marszałek Województwa
Mazowieckiego podtrzymał argumentację wskazaną w piśmie z 20 sierpnia 2020 r., wskazując
dodatkowo, że dostępną formą wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19 jest
również Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa.
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3.6. Województwo Pomorskie
Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęła wiadomość przedsiębiorcy z 14 czerwca 2020 r.,
prowadzącego działalność w branży zajęć językowych w szkołach publicznych, w sprawie
ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A. naboru
wniosków o dotacje wyłącznie dla mikro- i małych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w tzw. branżach przemysłu czasu wolnego.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik MŚP skierował pismo do Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej oraz do Marszałka Województwa Pomorskiego z 8 lipca 2020 r., znak:
WPL.409.2020.DL, z prośbą o zajęcie stanowiska wobec zagadnień podniesionych przez
przedsiębiorcę.
W odpowiedzi z 10 sierpnia 2020 r., znak: DRP-IIa.7610.75.2020.MP, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że wspólnie z regionami, przygotowało założenia
instrumentu dotacyjnego dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego.
Ostateczną decyzją o uruchomieniu wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz
warunkach i terminach jego udzielania w każdym województwie podejmuje Instytucja
Zarządzająca

Regionalnym

Programem

(funkcję

tę

pełnią

poszczególne

urzędy

marszałkowskie). Kryteria wyboru projektów podlegały zatwierdzeniu przez komitet
monitorujący, który jest gremium skupiającym także przedstawicieli przedsiębiorców.
W przypadku RPO Województwa Pomorskiego, Zarząd Województwa podjął decyzję
o ograniczeniu wsparcia dotacyjnego do przedsiębiorców z tzw. branż przemysłu czasu
wolnego, do których należy przede wszystkim branża turystyczna, a samo ograniczenie
wynikało ze stosunkowo niewielkiej puli środków możliwych do przeznaczenia na ten
instrument oraz z odgrywania przez ten branże szczególnej roli w gospodarce województwa
pomorskiego.
W piśmie z 17 sierpnia 2020 r., znak: DAK-A.1720.225.2020, Marszałek Województwa
Pomorskiego poinformował, że w ocenie Samorządu Województwa Pomorskiego rozwiązania
wprowadzone przez władze centralne tzw. tarczą antykryzysową są niewystarczające i nie
odpowiadają na wiele problemów dotykających przedsiębiorców.
Pula Środków z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 została
rozdysponowana w ponad 90%, w związku z czym nie było możliwości zaoferowania dotacji
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na kapitał obrotowy w takim wymiarze, aby mogły z nich efektywnie skorzystać firmy
z wszystkich występujących w województwie branż. Z uwagi na to, Zarząd Województwa
Pomorskiego zadecydował o skierowaniu wsparcia do tzw. branż przemysłu czasu wolnego,
które to branże szczególnie ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19, a odgrywają bardzo
ważną rolę w gospodarce województwa pomorskiego.
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3.7. Województwo Świętokrzyskie
Do wiadomości Rzecznika MŚP wpłynęła wiadomość przedsiębiorcy z 24 lipca 2020 r.
skierowana do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie zasad przyznawania
dotacji na kapitał obrotowy w województwie świętokrzyskim.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik MŚP skierował wystąpienie z 10 sierpnia 2020 r.,
znak: WPL.517.2020.DL, do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przekazanie kopii
odpowiedzi na powyżej przywołaną wiadomość.
Pismem z 31 sierpnia 2020 r., znak: IR-V.432.2.38.2020, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego przekazał odpowiedź udzieloną przedsiębiorcy, w której zawarto informację,
że z uwagi na ograniczone środki finansowe nie jest możliwe wsparcie wszystkich firm
dotkniętych skutkami epidemii. Jednak Instytucja Zarządzająca RPOWŚ przeanalizowała
wszystkie uwagi przedsiębiorców przez ogłoszeniem drugiego naboru wniosków. Podjęte
zostały kroki umożliwiające objęcie wsparciem przedsiębiorców, którzy odnotowali spadki
w dłuższym niż miesiąc okresie. Zdecydowano także o poszerzeniu kryterium weryfikującego
spadek przychodów poprzez badanie dwóch kolejnych miesięcy wybranych z okresu marzecczerwiec 2020 r. Jednocześnie została zachowana możliwość porównania spadku przychodów
w stosunku do roku poprzedniego, tj. na długo przed wystąpieniem epidemii.
Ponadto do Biura Rzecznika MŚP wpłynęła wiadomość innego wnioskodawcy
z 29 września 2020 r., w sprawie zasadności żądania niektórych dokumentów do umowy
podpisywanej w ramach dotacji na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorców
w województwie świętokrzyskim, np. weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.
Rzecznik MŚP pismem z 13 października 2020 r., znak: WPL.678.2020.DL, wystąpił do
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zajęcie stanowiska wobec przywołanego
wystąpienia przedsiębiorcy oraz udzielenie wyjaśnień w zakresie celowości żądania informacji
dotyczących majątku i dochodów współmałżonka oraz tytułów własności nieruchomości.
W odpowiedzi z 3 listopada 2020 r., znak: IR-V.432.2.74.2020, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego wskazał, że obowiązek przedłożenia wskazanych dokumentów wynika
z Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPOWŚ na
lata 2014-2020. Na podstawie zapisów przywołanych dokumentów Instytucja Zarządzająca
RPOWŚ na lata 2014-2020 wzywa wszystkich beneficjentów spoza sektora finansów
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publicznych do złożenia zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją
wekslową oraz przedłożenia deklaracji majątkowej beneficjenta/poręczyciela. Deklaracje
majątkowe są deponowane w Kancelarii Tajnej. Dane małżonka zostają ujęte w deklaracji
jedynie w przypadku posiadania majątku wspólnego. Weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową jest obligatoryjny, a jego wystawienie nanosi konieczność przedłożenia
deklaracji majątkowej.
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3.8. Województwo Warmińsko-Mazurskie
Na przełomie września i października 2020 r. do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło szereg
wniosków zawierających zastrzeżenia do zasad, trybu i warunków naboru wniosków o granty
na kapitał obrotowy organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju
Regionalnego.
Mając na uwadze powyższe Rzecznik MŚP pismem z 13 października 2020 r., znak:
WPL.669.2020.DL, wystąpił do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zajęcie
stanowiska względem zagadnień podniesionych przez przedsiębiorców oraz poinformowanie
Rzecznika MŚP o sposobie rozpatrzenia skarg przedsiębiorców.
W odpowiedzi z 3 listopada 2020 r., znak: EFRR-III.432.1.2.N.2020, Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazał, że decyzją Zarządu Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 5 października 2020 r. przedmiotowy nabór
wniosków został anulowany. Powodem decyzji było zablokowanie strony internetowej
www.wmarr.olsztyn.pl, za pomocą, której przedsiębiorcy mogli uzyskać dostęp do Generatora
Wniosków jeszcze przed rozpoczęciem naboru, a tym samym niemożność zapewnienia
przedsiębiorcom równego dostępu do ubiegania się o wsparcie finansowe.
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3.9. Województwo Wielkopolskie
W sierpniu i wrześniu 2020 r. do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
wpłynęło wiele wniosków przedsiębiorców dotyczących okoliczności naboru wniosków na
granty,

organizowanego przez Wielkopolską

W kierowanych do Rzecznika MŚP

Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości.

wystąpieniach przedsiębiorcy wskazywali

na

prawdopodobne wykorzystanie aplikacji automatyzujących proces składania wniosków,
powodujących niemożność złożenia wniosków poprzez Generator Wniosków już w godzinie
startu naboru i zablokowanie samego naboru w nieco ponad 1 min od jego rozpoczęcia z uwagi
na wyczerpanie dostępnej alokacji. Ponadto część przedsiębiorców zwracało uwagę na,
niesprawiedliwe, ich zdaniem, kryterium, zgodnie z którym z wnioskiem o grant może wystąpić
przedsiębiorca, niezalegający z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne na dzień
31 grudnia 2019 r.
Mając na uwadze powyższe kwestie, Rzecznik MŚP pismem z 31 sierpnia 2020 r., znak:
WPL.571.2020.DL, wystąpił do Prezesa Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości66
o zajęcie stanowiska względem zagadnień podnoszonych przez przedsiębiorców oraz
wyjaśnienie,

dlaczego

nie

podjęto

wystarczających

działań

w

celu

zapewnienia

transparentności naboru.
Ponadto, mając na uwadze liczne sygnały o możliwych nieprawidłowościach przy naborze
wniosków w ramach ww. projektu grantowego, Rzecznik MŚP skierował do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego wystąpienie z 31 sierpnia 2020 r. znak: POZWPL.571.2020.IH.DL, w którym wniósł o:
1) wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego naboru i jego transparentności, a także
sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania i przyjmowania wniosków przez system
informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi
wspomagających, tzw. botów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych
beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń naboru wniosków po
granty dla przedsiębiorców z Wielkopolski;

66

Dalej: ,,WARP”.
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2) wskazanie, jakie czynności zostały dotąd podjęte w celu zbadania przebiegu procesu
zgłaszania i przyjmowania wniosków przez system informatyczny;
3) wskazanie, czy w okolicznościach dotąd podjętych czynności sprawdzających
zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania
oraz ponownego przeprowadzenia postępowania konkursowego w ramach naboru
środków w projekcie ,,Wielkopolska Tracza Antykryzysowa” z uwzględnieniem
udzielenia wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy faktycznie znaleźli
się w trudnej sytuacji z powodu COVID-19.
Dodatkowo Rzecznik MŚP przekazał ww. pismo do Wojewody Wielkopolskiego,
zwracając się o zajęcie stanowiska względem przedmiotowego naboru na granty.
W odpowiedzi z 23 listopada 2020 r. Prezes WARP poinformował, że Marszałek
Województwa Wielkopolskiego zlecił przeprowadzenie zewnętrznego audytu systemu
informatycznego, przygotowanego na potrzeby przyjmowania i kwalifikacji wniosków o grant
składanych w ramach ww. projektu. Jednocześnie, równolegle do audytu zleconego
Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu67, WARP w oparciu o regulamin
projektu, przeprowadził szczegółową procedurę kontrolną poprawności wniosków oraz
funkcjonowania systemu informatycznego udostępnionego przez wykonawcę systemu. PCSS
stwierdziło, że system informatyczny umożliwił wnioskodawcom skuteczne złożenie wniosku
za pomocą aplikacji do przyjmowania wniosków. Audytorzy nie stwierdzili w systemie
jakiejkolwiek ingerencji czy manipulacji osób trzecich. PCSS potwierdziło także, że mimo
dużego zainteresowania projektem, system był dostępny przez cały czas trwania naboru.
Po przeprowadzeniu ww. czynności sprawdzających stwierdzono, że konkurs został
przeprowadzony zgodnie z regulaminem, a zatem nie było przesłanek do unieważnienia
konkursu grantowego z 24 sierpnia 2020 r.
Ponadto Prezes WARP skonstatował, że przeprowadzony audyt wykazał tylko
7 zakwalifikowanych wstępnie wniosków, posiadających znamiona wysłania ich w sposób
zautomatyzowany. Dwa z nich zostały złożone z tego samego adresu IP. W przypadku
pozostałych pięciu, każdy ma inny adres IP.

67

Dalej: ,,PCSS”.
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Dodatkowo podkreślono, że kryteria, a także sposób przeprowadzenia naboru w ramach
,,Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej” oparto na formie, jaką zaproponowało Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej. Uznano, że taka unifikacja zapewni jednakowe szanse dla
wszystkich wnioskodawców w całym kraju.
Jednocześnie Prezes WARP wyraził ubolewanie, że nie udało się pomóc wszystkim, którzy
na taką pomoc zasługiwali oraz żal, że pula środków dostępna w tym projekcie była
dramatycznie niska w porównaniu do potrzeb przedsiębiorców, jak również podzielił pogląd
o konieczności modyfikacji w przyszłości reguł rozdziału środków, zaproponowanych przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Na dzień przygotowywania niniejszego opracowania do Biura Rzecznika MŚP nie
wpłynęły

odpowiedzi

Marszałka

Województwa

Wielkopolskiego

oraz

Wojewody

Wielkopolskiego na przywołane powyżej pisma z 31 sierpnia 2020 r.

*W tym miejscu wskazać należy, że większość wystąpień, zawierających wnioski
o podjęcie interwencji w indywidualnych sprawach przedsiębiorców, związanych z naborem
na granty w województwie wielkopolskim, było kierowanych do Oddziału Terenowego Biura
Rzecznika MŚP w Poznaniu. Na kanwie tych wniosków OT Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu
wystosował do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadomienie z 9 października
2020 r., znak: POZ.2272.2020.KK, o wstąpieniu Rzecznika MŚP do postępowania kontrolnego
w celu ochrony praw przedsiębiorców uczestniczących w naborze. Następnie pismem
z 27 października 2020 r., znak: POZ.2415.2020.MP i POZ.2272.2020.KK, zwrócił się do
Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie etapu,
na jakim znajduje się postępowanie kontrolne prowadzone przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego oraz udzielenie informacji o wstępnych wynikach audytu przedstawionych
podczas konferencji w dniu 9 października 2020 r.
W odpowiedzi z 27 listopada 2020 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wskazał,
że Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie prowadził ,,stricte postępowania kontrolnego
u beneficjenta”, tj. w WARP. Poinformowano o przeprowadzeniu audytu systemu
informatycznego, którego wyniki zaprezentowano na konferencji prasowej w dniu 18 listopada
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2020 r. Dodatkowo wyjaśniono, że raport techniczny z prac w zakresie audytu informatycznego
nie jest udostępniany (z wyjątkiem organów śledczych).
Pismem z 1 grudnia 2020 r. znak: POZ.2272.2020.KK i POZ.2415.2020.MP,
przygotowanym przez Oddział Terenowy Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu, Rzecznik MŚP
zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzielenie dodatkowych informacji
i wyjaśnień, m.in.: poprzez: 1) wyjaśnienie, w oparciu o jakie kryteria uznano, że nie ma
podstaw do unieważnienia konkursu grantowego; 2) wskazanie konkretnej podstawy prawnej
oraz podstawy faktycznej, z której wynikałby brak możliwości udostępnienia raportu
technicznego z prac w zakresie audytu informatycznego; 3) wyjaśnienie, dlaczego kwestie
dotyczące ustalania informacji na temat adresów IP wnioskodawców oraz przypisania ich do
złożonych wniosków oraz kwestie ustalenia informacji na temat adresów wniosków złożonych
przez tzw. boty nie były przedmiotem audytu systemu informatycznego.
Ponadto pismem z 1 grudnia 2020 r. znak: POZ.2272.2020.KK i POZ.2415.2020.MP,
Rzecznik MŚP wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku
z wątpliwościami, jakie zaistniały wokół prawidłowości przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia
2020 r. naboru wniosków w projekcie ,,Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”, dysponuje on
wiedzą odnośnie postępowań prowadzonych przez NIK, CBA, prokuraturę itp., a które to
miałyby wyjaśnić wątpliwości związane z konkursem grantowym i na jakim obecnie etapie są
te postępowania.
W odpowiedzi z 4 grudnia 2020 r., znak: KN-II.020.23.2020.I, Wojewoda Wielkopolski
poinformował, że: NIK analizuje sprawę pod kątem identyfikacji obszarów problemowych
i ryzyk wystąpienia nieprawidłowości oraz zasadności i możliwości objęcia tego tematu
procesem planowania działalności kontrolnej; CBA przesłało do Prokuratury Okręgowej
w Poznaniu zawiadomienie w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa
podczas naboru wniosków o grant; Prokuratura Okręgowa w Poznaniu dołączyła skierowane
zawiadomienie do nadzorowanego śledztwa w przedmiocie uchybień w sposobie
zorganizowania przez WARP naboru wniosków do ww. projektu grantowego.
Na dzień sporządzania niniejszego opracowania Rzecznik MŚP nie uzyskał innych
stanowisk w sprawie.
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3.10. Województwo Zachodniopomorskie
Pismem z 19 sierpnia 2020 r. do Rzecznik MŚP wystąpił Zachodniopomorski Związek
Przedsiębiorców

i

Pracodawców

w

sprawie

naboru

wniosków

w

ramach

Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie. Organizacja przedsiębiorców w swoim wystąpieniu wskazała, że proces
przygotowania zasad, jak i sposobu przeprowadzenia naboru budził wątpliwości co do kwestii
transparentności oraz równych szans dla wszystkich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy
podkreślili, że Zarząd Województwa nie konsultował reguł naboru, a ustalony próg spadku
przychodu na poziomie 50% jest za niski. Ponadto podniesiono, że wielu z wnioskodawców
napotkało problemy techniczne przy aplikowaniu o granty (np. zawieszanie się systemu, brak
możliwości wysłania wniosku). Zachodniopomorski ZPP stwierdził też, że nabór powinien
zostać powtórzony i poprzedzony szerokimi konsultacjami w celu wypracowania zmienionych
reguł, według których zainteresowani przedsiębiorcy mogliby składać wnioski.
Mając na uwadze powyższe Rzecznik MŚP skierował wystąpienie z 20 sierpnia 2020 r.,
znak: WPL.551.2020.DL, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą
o zajęcie stanowiska względem argumentów podniesionych przez organizację przedsiębiorców
oraz wyjaśnienie, dlaczego nie podjęto wystarczających działań w celu zapewnienia równego
dostępu do wsparcia wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.
W odpowiedzi z 8 września 2020 r., znak: WWRPO-I.4325.2020.MSB.02, Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że formuła i merytoryka
naboru została opracowana na podstawie koncepcji i kryteriów zaproponowanych przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wypracowanych w toku konsultacji z innymi
województwami. Założenia konkursu były zaś konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców
na spotkaniach w dniach 4 czerwca oraz 20 lipca 2020 r., a próg spadku przychód obniżono
właśnie na skutek tych konsultacji, aby więcej firm mogło wystąpić z wnioskiem o grant.
Regulamin konkursu był zaś jednakowy dla wszystkich przedsiębiorców, a dokumenty
związane z naborem były udostępnione odpowiednio wcześniej. Nie zidentyfikowano również
problemów natury technicznej.
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Rozdział IV. Wnioski
Reasumując opisane powyżej zasady, kryteria oraz okoliczności przebieg naborów
wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego dla przedsiębiorców z sektora MŚP
w poszczególnych województwach oraz wpływające do Biura Rzecznika MŚP skargi i wnioski
przedsiębiorców oraz odpowiedzi organów odpowiedzialnych za organizację procedury, można
pokusić się o wyodrębnienie konkretnych utrudnień w zakresie przeprowadzonych konkursów.
Są to bariery, które można podzielić na trzy kategorie: techniczne, merytoryczne i finansowe.
W zakresie utrudnień technicznych należy zauważyć, że duża część instytucji
organizujących nabory nie przygotowała odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych,
które byłyby wystarczające dla obsłużenia olbrzymiego zainteresowania przedsiębiorców.
Liczne problemy dotyczyły braku dostępności do Generatorów Wniosków. Efektem
powyższego było niezapewnienie transparentności procedury naboru, wykluczenie znaczącej
części przedsiębiorców z możliwości wzięcia udziału w danej edycji konkursu w ogóle bądź
też na równych warunkach z innymi wnioskodawcami, a w konsekwencji konieczność
anulowania naboru, np. w województwie lubelskim czy województwie warmińsko-mazurskim.
Gwoli ścisłości wskazać należy, że część problemów o charakterze technicznym leżała po
stronie serwerów zewnętrznych, obsługujących skrzynki pocztowe poszczególnych
wnioskodawców (patrz województwo kujawsko-pomorskie).
W odniesieniu do barier mających wydźwięk merytoryczny wskazać należy na
zróżnicowane kryteriów i adresatów naborów w poszczególnych województwach. Podkreślić
należy, że regiony w wyniku ustaleń poczynionych z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju
Regionalnego miały autonomię w zakresie określenia adresatów danych konkursów oraz
niektórych warunków, jakie winni oni spełniać. W wyniku powyższego niektóre województwa
zaadresowały wsparcie wyłącznie do przedsiębiorców z określonych branż, kluczowych
z punktu widzenia gospodarki danego województwa (np. województwo dolnośląskie czy
mazowieckie). W konsekwencji pomoc finansowa nie została skierowane do znacznej liczby
przedsiębiorców z innych sektorów gospodarki, równie mocno dotkniętych negatywnymi
konsekwencjami stanu epidemii COVID-19. Dodatkowo województwo małopolskie
zaadresowało

nabór

wyłącznie

do

jednoosobowych

działalności

gospodarczych
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niezatrudniających pracowników (bony dla samozatrudnionych). Finansowanie kapitału
obrotowego na zasadach ustalonych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ogóle
nie zostało uruchomione w województwie śląskim68.
Warto

również

wskazać

na

zróżnicowane

kryterium

spadku

przychodów

w poszczególnych województwach, wahające się od 25 do 70% w porównaniu z okresem
wskazanym w regulaminie danego konkursu. Przyczyniło się do ograniczenia dostępu
przedsiębiorców do wsparcia w ramach określonych regionów oraz dużych różnic w dostępie
do pomocy w skali całego kraju. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że przedsiębiorca mający
siedzibę w danym województwie otrzymał wsparcie, ponieważ osiągnął spadek przychodów
na poziomie 50%, zaś inny przedsiębiorca, działający na terenie innego województwa w tej
samej branży, nie uzyskał pomocy finansowej, ponieważ próg spadku przychodów został tam
ustalony na poziomie 70%. Takie różnice uderzają w poczucie sprawiedliwości społecznej
i wpływają negatywnie na zaufanie przedsiębiorców do państwa.
Wydaje się, że w przypadku organizowania podobnych konkursów w przyszłości
należałoby dążyć do zapewnienia wsparcia możliwie najszerszemu kręgu przedsiębiorców,
na podobnych zasadach w poszczególnych województwach.
W odniesieniu do utrudnień o charakterze finansowym, polegających na ograniczonych
środkach finansowych w ramach programów operacyjnych w poszczególnych województwach,
z których pochodzą środki na finansowanie kapitału obrotowego, to mają one bezpośredni
związek z barierami o charakterze merytorycznym. Mianowicie z uwagi na ograniczone
i zróżnicowane możliwości w zakresie dostępu do środków finansowych, w ramach regionów
powstały zróżnicowane kryteria dostępu do dotacji, np. wspomniane powyżej poziomy spadku
przychodów.
Należy podkreślić, że w stosunku do zapotrzebowania, środków finansowych na
dofinansowanie kapitału obrotowego było zdecydowanie za mało. Spowodowało to, że wielu
przedsiębiorców wymagających wsparcia, zostało jego pozbawionych. W tym miejscu warto
przytoczyć, cytowane już w tym opracowaniu, słowa Prezesa WARP: pula środków dostępna
w tym projekcie była dramatycznie niska w porównaniu do potrzeb przedsiębiorców.
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Powyższe niewątpliwe wskazuje na konieczność modyfikacji w przyszłości zasad
podziału środków, zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Działania w tym zakresie zainicjował już Rzecznik MŚP, kierując do Ministerstwa pismo
z 16 września 2020 r., znak: GR.67.2020.BB, w którym podkreślił w szczególności brak
równych szans przedsiębiorców w procesach naboru w m.in. w województwie lubelskim,
zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim. Rzecznik MŚP zauważył, że istotną rolę
w procedurze naboru odgrywała kolejność złożenia dokumentów w formie elektronicznej,
co powodowało już na stracie nierównowagę i zależność od bieżącej dostępności serwera,
szybkości połączenia internetowego oraz przysłowiowego szczęścia.
Rzecznik MŚP wskazał również, że sposób procedowania wniosków zakłóca
konkurencję – przedsiębiorstwo działające w danej branży, które otrzyma środki, znajdzie się
bowiem w lepszej sytuacji finansowej niż jego konkurenci, którzy nie otrzymali pieniędzy
publicznych.
Ponadto w rzeczonym wystąpieniu zwrócił się do Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej o zajęcie stanowiska wobec opisanej problematyki oraz wskazanie działań
naprawczych planowanych przez Ministerstwo w najbliższym czasie. Wniósł także o zmianę
docelowego sposobu przydzielania środków dla przedsiębiorców na równy (np. powszechny
albo branżowy).
W odpowiedzi z 10 listopada 2020 r., znak: DRP-IIa.7610.204.2020.MP69,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazało na rolę zarządów województw oraz
samego Ministerstwa w odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych. Podkreślono,
że zarządy województw pełnią rolę instytucji zarządzających RPO, a do ich zadań należy
w szczególności przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów, wybór projektów do
dofinansowania, zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu czy
prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości
wydatków ponoszonych przez beneficjentów. Instytucja zarządzająca odpowiada za
organizację naboru i regulamin naboru, a w tym określenie terminu na składanie wniosków lub

Ze względu na charakter porządkujący i podsumowujący zagadnienie, będące przedmiotem niniejszego
opracowania, należy odpowiedź Ministerstwa przytoczyć w szerszym zakresie.
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kwoty. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w odniesieniu do RPO pełni rolę
koordynacyjną.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo, warunki instrumentu wsparcia
dla MŚP w zakresie kapitału obrotowego wynikają i oparte są na zakresie pomocy określonej
w Komunikacie KE. Warunki te odnoszą się przede wszystkim do sytuacji przedsiębiorcy
i wpływu pandemii na tę sytuację. Ewentualne dodatkowe warunki wsparcia Instytucja
Zarządzająca określała, mając na uwadze specyfikę i potrzeby w regionie.
Jak podkreśliło Ministerstwo, ostateczne brzmienie kryteriów wsparcia udzielanego
w ramach programów operacyjnych jest wypracowywane na forum komitetu monitorującego,
który skupia stronę rządową, samorządową i partnerów społecznych i gospodarczych.
Przygotowanie propozycji na forum komitetu sterującego jest zadaniem Instytucji
Zarządzającej, niemniej każdy z członków może zgłosić swoje postulaty co do zmiany katalogu
czy też brzmienia poszczególnych kryteriów, a zatwierdzenie ich odbywa się w drodze
głosowania.
Zdaniem Ministerstwa, problemy sygnalizowane przez przedsiębiorców w związku
z uruchamianym wsparciem dotyczyły kwestii szybkiego zakończenia naborów ze względu na
wyczerpanie alokacji oraz – w niektórych przypadkach – kwestii związanych z systemami do
obsługi wniosków. Zakończenie naborów w krótkim czasie w większości województw
spowodowane jest zaawansowanym stanem realizacji programów operacyjnych na lata 20142020 i wynikającymi z tego ograniczonymi możliwości co do alokowania środków na to
wsparcie oraz przyjętymi regulaminami naborów, w których określono, że wnioski
przyjmowane są do określonego terminu lub do osiągnięcia pewnego procentowego pułapu
alokacji naboru w złożonych wnioskach o dofinansowanie.
W stanowisku Ministerstwa dodano również, że regulamin naboru, kwota dedykowana
na nabór oraz kryteria wyboru projektów są zawsze udostępniane do publicznej wiadomości
wraz z ogłoszeniem o naborze - należy uznać, że przystępując do naboru każdy z aplikujących
o wsparcie akceptuje postanowienia regulaminu naboru, jak również zna kwotę alokowaną na
nabór oraz kryteria wyboru projektów. Tym samym, w opinii Ministerstwa, każdy podmiot
miał równy dostęp do zasad dotyczących aplikowania o przedmiotowe wsparcie.
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W odniesieniu do problemów technicznych, sygnalizowanych przez przedsiębiorców
w niektórych województwach, a dotyczących Generatorów Wniosków (np. walidacja
wniosków złożonych przed formalnym rozpoczęciem naboru czy też wniosków złożonych
z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania, typu snajpery dotacji, boty itp.), Ministerstwo
podkreśliło, że systemy te pozostają we właściwości instytucji zarządzających, instytucji
pośredniczących lub wybranych przez nie operatorów grantów. Instytucje zarządzające
podejmują działania wyjaśniające/kontrolne w zakresie działania rzeczonych systemów
informatycznych w razie stwierdzonych nieprawidłowości podejmują działania naprawcze
poprzez usprawnienia systemu lub – jeśli uzasadnione jest anulowanie naborów – organizację
ponownych naborów.
Jednocześnie Ministerstwo wskazało, że w celu uniknięcia opisanych problemów przy
tworzeniu kolejnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w związku z wystąpieniem
COVID-19, przygotowano rekomendacje dla Instytucji zarządzających, aby w przyszłości
przeprowadzały konsultacje proponowanych rozwiązań z organizacjami pracodawców
i pracowników w celu określenia optymalnych warunków i zasad wsparcia, dostosowanych do
specyfiki danego regionu, z uwzględnieniem kwoty wsparcia przeznaczonej na dany
instrument. Zdaniem Ministerstwa, takie konsultacje mogłyby się odbyć np. w ramach prac
grup roboczych ds. przedsiębiorstw działających w części regionów przy Komitetach
Monitorujących RPO lub niezależnie od nich.
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