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LIDER PROJEKTU PARTNER PROJEKTU 

Wsparcie w postaci finansowania bieżącej działalności mikro i małych firm 
z województwa kujawsko-pomorskiego, których sytuacja pogorszyła się w związku         
z pandemią COVID-19. Celem projektu jest utrzymanie działalności gospodarczej 

przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Wymogi dla grantobiorców: 
• spadek obrotów o co najmniej 70% 
• mikro lub mały przedsiębiorca (także osoba samozatrudniona) 
• prowadził działalność 31.12.2019 r. (i nie znajdował się w trudnej 

sytuacji) 
• działalność na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 
• na skutek pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji niedoboru lub 

braku płynności finansowej 
• brak zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
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Wsparcie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego 

Przykładowy katalog kosztów: 
• Czynsz za najem lokali; 
• Opłata za media; 
• Zapłata za dzierżawę urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności; 
• Zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności; 
• Zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej oraz artykułów 

spożywczych na potrzeby pracowników; 
• Zakup paliwa do samochodu służbowego. 
 

kapitał obrotowy = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe 
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spadek obrotów o co najmniej 70% 
Granty przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych 
o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. 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. 
 
Czyli np. 
marzec 2020 r. i luty 2020 r. 
lub 
maj 2020 r. i maj 2019 r. 
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Powody znalezienia się w trudnej sytuacji: 
• spadek liczby klientów, a tym samym znaczący spadek przychodów, obrotów 
• wprowadzenie restrykcji i/lub zakazu prowadzenia działalności związanych            

z branżą gastronomiczną, rozrywkową, funkcjonowaniem galerii 
handlowych itp. 

• zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół, a także innych placówek 
sprawujących opiekę nad dziećmi 

• zamknięcie granic Polski, zawieszenie międzynarodowych pasażerskich 
połączeń 

• przerwane łańcuchy dostaw 
• inne 
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Wysokość wsparcia: max. 50 000 zł 
• uzależniona od ilości pracowników w firmie 

ilość pracowników w firmie max. wysokość wsparcia 

1 23 535,33 zł 

2 33 283,98 zł 

3 40 764,39 zł 

4 47 070,66 zł 

5 i więcej 50 000,00 zł 
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• zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty w miesiącu 
składania Wniosku  

• w przypadku samozatrudnionych: FTE = 1 
• poniżej 1 etatu:  FTE = 1 (FTE w przedziale 0,1-0,9 etatu) 
• w pozostałych przypadkach zaokrągla się: poniżej i równo 0,5 etatu 

- w dół, powyżej 0,5 etatu - w górę 

FTE 

pracownik – 0,3 etatu FTE = 1 

pracownik – 1 etat 
pracownik – 0,4 etatu 

FTE = 1 

pracownik – 1 etat 
pracownik – 0,5 etatu 

FTE = 1 

pracownik – 1 etat 
pracownik – 0,75 etatu 

FTE = 2 

Przykład: 
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 Dofinansowanie wynosi 100%, wkład własny nie jest wymagany. 
 

 Łącznie planowane jest przeznaczenie na granty kwoty 47 169 811,32 zł. 
 

 Planowana liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem: około 1200. 
 

 Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.10.2020. 
 
 Utrzymanie działalności gospodarczej przez 3 miesiące kalendarzowe. 
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NABÓR: 

• od 30.07.2020, godz. 8:00 do 31.07.2020, godz. 8:00 
• planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 14.09.2020 

 
• Wnioski składane przez elektroniczny Generator Wniosków (dostęp poprzez 

stronę kpfp.org.pl/granty-obrotowe/ ) 

https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/
https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/
https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/
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www.kpfp.org.pl/granty-i-dotacje/ 
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PREZENTACJE 
 
Video – instrukcja wypełnienia wniosku  
https://youtu.be/HdHxtpGYY_Q  
 
Instrukcja wypełnienia wniosku - PDF 
https://kpfp.org.pl/wp-content/Granty/Granty-obrotowe/granty-obrotowe-
instrukcja.pdf 
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  
https://kpfp.org.pl/go-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-faq/ 
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KONTAKT: 
 
W sprawach merytorycznych: 

DZIAŁ GRANTÓW I DOTACJI KPFP 
kom. +48 508 434 108 
tel. 56 475 62 90 
e-mail: 
grantyobrotowe@kpfp.org.pl  

KONTAKT: 
 
W sprawach dot. Generatora Wniosków: 

Toruńska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
tel. 56 699 54 82 
e-mail: 
generatorkapital@tarr.org.pl 
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LIDER PROJEKTU PARTNER PROJEKTU 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 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 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy 
realizowany w trybie nadzwyczajnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 



Mała i duża pożyczka z premią –  do 1 mln zł / do 5 mln zł 

Odnawialne źródła energii - do 5 mln zł 

Założenie własnej firmy – do 5 mln zł 

Mikropożyczka –  do 100 tys. zł 

Pożyczka płynnościowa –  do 50 tys. zł 

OFERTA POŻYCZKOWA: 
www.kpfp.org.pl 
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