OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 1/GO/2020
z dnia 22 lipca 2020 r.
w ramach Umowy nr UM_WR.431.1.268.2020 o dofinansowanie Projektu Grantowego
pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności
w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP
Schemat: Granty na kapitał obrotowy1 dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy2
realizowany w trybie nadzwyczajnym3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. (Grantodawca)
informuje o możliwości składania Wniosków o powierzenie grantu

1. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski:
Termin, do którego można składać wnioski:
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru:

30.07.2020 r., godz. 8:00
31.07.2020 r., godz. 8:00
14.09.2020 r.

1

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. (Inicjatywa
inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa) W rozporządzeniu (UE) nr 1301/2013 wprowadza się następujące
zmiany: 1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Ponadto EFRR może wspierać finansowanie kapitału
obrotowego w MŚP w razie konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys
w dziedzinie zdrowia publicznego”.
2
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2020 r. poz. 818 z późn. zm., dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt
grantowy zakłada, że beneficjent projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe
(zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej). Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt
grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po
preferencyjnych cenach.
3
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694).
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2. Kto może składać Wnioski o powierzenie grantu
O powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych
przedsiębiorstw” może ubiegać się podmiot spełniający następujące wymogi:
a. posiada odpowiednio status mikro4 lub małego przedsiębiorcy5;
b. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia
nr 651/20146 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-197 (przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa8 lub rozporządzeniami Komisji
(UE) nr 1407/20139, (UE) nr 1408/201310 oraz (UE) nr 717/201411 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 finansowej12;
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 na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) albo na podstawie ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814);

4

Z uwzględnieniem samozatrudnionych - osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek.
Mikro lub małych przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.
6
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.).
7
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.
8
Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1.
9
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).
10
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).
11
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).
12
Należy wskazać związek pogorszenia sytuacji z COVID-19 - informacje przedstawiane są we Wniosku o powierzenie
grantu.
5
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g.

zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na dzień 01.02.2020 r. prowadzi
działalność gospodarczą13 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada
na jego terenie siedzibę/ oddział14;
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;
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,
przy czym:
• rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub
• 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 (aktualnie 8,70 zł), nie jest
uznawane za zaległość.
3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa,
które, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru
lub braku płynności finansowej, poprzez finansowanie kapitału obrotowego.
4. Kryteria wyboru projektów
Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w § 7 Regulaminu
przeprowadzenia naboru oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Kryterium punktowane
Ocenie podlega wartość procentowa spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży
towarów i usług) 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.

13

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres stałego miejsca prowadzenia
działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
14
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).
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Punkty przyznaje się za różnicę między odnotowanym spadkiem obrotów a zadeklarowanym
dostępowym pułapem 70% spadku obrotów. Punkty przyznawane są za każdy setny punkt
procentowy ww. różnicy.
Przykład:
spadek obrotu o 76,48% - 70% = 6,48%;
6,48% = 648 przyznanych punktów, gdzie 0,01% = 1 pkt

W przypadku takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji w rankingu lub o otrzymaniu wsparcia
decyduje kolejność złożenia Wniosków o powierzenie grantu.
5. Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna
wartość wsparcia
Poziom dofinansowania w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych
przedsiębiorstw” wynosi 100%.
Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach projektu wsparcie w wysokości nie wyższej niż
50 000,00 zł, przy czym wysokość wsparcia obliczana jest zgodnie ze wzorem:
Kwota wsparcia = 7 845,11 zł x √FTE x 3 miesiące
gdzie: FTE - zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku samozatrudnionych
FTE=1.
6. Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach
Naboru nr 1/GO/2020 wynosi 47 169 811,32 zł.
7. Środki odwoławcze przysługujące składającemu Wniosek o powierzenie grantu
Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny Wniosku o powierzenie grantu przysługuje prawo
wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego Wniosku o powierzenie grantu
w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
Protest jest to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu
w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze
proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być
złożony po każdym etapie oceny Wniosku o powierzenie grantu, po otrzymaniu przez
Wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości
kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.
Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
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Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów, składanych
w odpowiedzi na przedmiotowy nabór opisane są w § 11 Regulaminu przeprowadzenia naboru.
8. Miejsce i sposób składania wniosków
Formularz Wniosku o powierzenie grantu dla projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu15. Następnie w celu potwierdzenia
złożenia Wniosku oraz treści w nim zawartych należy przesłać w formie elektronicznej
Potwierdzenie złożenia wniosku, które zostanie przesłane na wskazany we Wniosku adres e-mail
Termin, miejsce i forma składania Wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane
w § 6 Regulaminu przeprowadzenia naboru.
9. Informacje na temat naboru
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin
przeprowadzenia naboru, dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego sp. z o.o.: www.kpfp.org.pl
Biuro projektu prowadzi Grantodawca:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń,
tel. 508 434 108; e-mail: grantyobrotowe@kpfp.org.pl
Informacji dotyczących funkcjonowania Generatora Wniosków udziela Partner projektu:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
tel. 56 699 54 82; email: generatorkapital@tarr.org.pl

15

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres:
generatorkapital@tarr.org.pl.
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