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Rodzaj wsparcia

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych
przedsiębiorstw

Jednostka Realizująca
Projekt
Dla Kogo

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. i Toruńska
Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
Dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność
w województwie kujawsko-pomorskim, 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.
Termin i miejsce składania od 30.07.2020, godz. 8:00 AKTUALIZACJA
wniosków
do 31.07.2020, godz. 8:00
(Generator Wniosków będzie aktywny przez 24 godziny)
Elektronicznie w Generatorze Wniosków
Generator Wniosków zostanie uruchomiony 30.07.2020
o godz. 8.00 i będzie aktywny przez 24 godziny.
Szczegóły

Wartość grantu: uzależniona od liczby pracowników zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty).
W przypadku osób samozatrudnionych przyjmuje się
zatrudnienie w wysokości 1 etatu.
Maksymalna wysokość wsparcia może wynosić:
1 pracownik – 23 535,33 zł
2 pracowników – 33 283,98 zł
3 pracowników – 40 764,39 zł
4 pracowników – 47 070,66 zł
5 i więcej pracowników – 50 000,00 zł.
Przeznaczenie wsparcia: finansowanie kapitału obrotowego
w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie
płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które
zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Kryteria

Grantobiorca zobowiązuje się utrzymać działalność
gospodarczą przez okres 3 m-cy kalendarzowych, licząc od
następnego miesiąca, w którym złożono wniosek
o powierzenie grantu.
O powierzenie grantu w ramach projektu "Granty na kapitał
obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw" może ubiegać
się przedsiębiorca (w tym osoba samozatrudniona), który:
1) posiada odpowiednio status mikro[lub małego
przedsiębiorcy; (również osoby samozatrudnione)
2) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2
pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014w dniu 31 grudnia 2019 r.;
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3) 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 (przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami
środków pomocy państwa lub rozporządzeniami Komisji (UE)
nr 1407/2013, (UE) nr 1408/2013oraz (UE) nr 717/2014 nie
uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby
niniejszego podpunktu);
4) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w
sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej;
5) prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień
31 grudnia 2019 r.;
6) 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);
7) zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na
dzień 1.02.2020 r. prowadzi działalność gospodarczą na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na
jego terenie siedzibę/oddział
8) 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.
W przypadku takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji
w rankingu lub o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność
złożenia wniosków o przyznanie grantu.

Ocena wniosków,
punktacja

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.
Punkty przyznaje się za różnicę między odnotowanym spadkiem obrotów zadeklarowanym i ocenianym w kryterium A.4
a dostępowym pułapem 70% spadku obrotów. Punkty przyznawane są za każdy setny punkt procentowy ww. różnicy.
Przykład: spadek obrotu o 76,48% - 70% = 6,48%;
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Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:
Udzielanie informacji o
pożyczce
Telefon:
Adres e-mail:

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 przyznanie grantu.
Grantów udziela:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/
Biuro projektu:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
kom. +48 508 434 108
tel. 56 475 62 90, wew. 92
e-mail: grantyobrotowe@kpfp.org.pl
Informacji dotyczących funkcjonowania Generatora Wniosków
udziela Partner projektu:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 56 699 54 82
e-mail: generatorkapital@tarr.org.pl

Rodzaj wsparcia

Granty Inwestycyjne dla MŚP

Jednostka Realizująca
Wsparcie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR S.A.)
i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP Sp. z o.o.)

UWAGA: Wnioski do Schematu II i III będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r.
Informacja o kolejnym naborze w ramach Schematu I zostanie podana po zakontraktowaniu umów
z pierwszego naboru, co pozwoli oszacować wartość pozostałej alokacji.
Opis wsparcia

Dla Kogo

Dzięki grantom przedsiębiorcy mogą, w okresie pandemii oraz
bezpośrednio po jej zakończeniu, zmienić profil działalności, a także
wdrożyć nowe produkty/usługi lub takie rozwiązania organizacyjne,
które pozwolą im dostosować firmę do aktualnej sytuacji. Celem
projektu jest również wsparcie przedsiębiorstw, których działalność
jest istotna dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność w woj. kujawsko-pomorskim, które:
Schemat I: zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez
wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej
metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich dochód
brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%;
Schemat II: uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług
istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19;
Schemat III: chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu
detalicznego (czyli punkty sprzedaży detalicznej obejmujące
wszystkie rodzaje działalności, mające na celu sprzedawanie
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Szczegóły

towarów i usług bezpośrednio finalnemu konsumentowi) w
urządzenia filtrujące powietrze.
Wartość dofinansowania wynosi:
1. maksymalnie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego
zatrudnienia i 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego
nowego trwałego miejsca pracy dla przedsiębiorstw, które
zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez
wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie
nowej metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich
dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%;
2. maksymalnie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego
zatrudnienia w przypadku przedsiębiorstw, które uczestniczą
w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych
dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19;

3. maksymalnie 2 000,00 zł w przypadku przedsiębiorstw,
które chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu
detalicznego (sklepy osiedlowe, piekarnie itp.)
w urządzenia filtrujące powietrze.
Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:
Udzielanie informacji
o projekcie
Telefon:
Adres email:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparciainwestycyjnego-covid-19/
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy https://kpfp.org.pl/
Infolinia dot. projektu i naborów: 52 510 88 70
grantycovid19@tarr.org.pl
Sprawy związane z obsługą generatora wniosków:
56 699 54 92 lub 56 699 54 97

Rodzaj wsparcia
Jednostka Realizująca
Projekt
Dla Kogo

Pożyczka płynnościowa dla MŚP (anty Covid -19)

Szczegóły

Wartość pożyczki:
o do 500 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
o do 1 mln dla średnich przedsiębiorstw,

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. / KujawskoPomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność w województwie kujawsko-pomorskim,
dotkniętych negatywnymi skutkami finansowymi,
spowodowanymi COVID-19.

Oprocentowanie: AKTUALIZACJA
•
na warunkach korzystniejszych niż rynkowe 0% (na
zasadach udzielania pomocy w celu wspierania polskiej
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19)
lub
•
na warunkach korzystniejszych niż rynkowe 0% (na
zasadach udzielania pomocy de minimis)
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lub
•
lub
•
◦
◦
◦

na warunkach rynkowych: od 1,58%
z oprocentowaniem progowym:
2,09% w 1-wszym roku pożyczki
2,34% w 2-gim i 3-cim roku pożyczki
2,84% w 4-tym, 5-tym i 6-stym roku pożyczki

Okres spłaty: do 6 lat
Karencja w spłacie rat: do 6 miesięcy
Bez prowizji
Celem finansowania pożyczki jest utrzymanie bieżącej
działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej,
w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi
epidemią COVID-19.

Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:

Pożyczka przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących,
obrotowych lub inwestycyjnych, w tym np.:
• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe
należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego
na terenie firmy, ale formalnie na liście płac
podwykonawców,
• zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorców,
• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów
użytkowania infrastruktury itp.,
• zatowarowanie, półprodukty itp.,
• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.
Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10%
wartości pożyczki i nie więcej niż 30 000 zł.
Pożyczek udziela:
Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczkaplynnosciowa/

Udzielanie informacji o
pożyczce
Telefon:
Adres e-mail:

Toruń: tel.: +48 56 475 62 95 AKTUALIZACJA
Bydgoszcz: kom.: +48 502 469 468 kub +48 572 572 029
Włocławek: kom.: +48 572 572 026 lub +48 737 722 103
Grudziądz: kom.: +48 572 572 027
Inowrocław: kom.: +572 743 940
Brodnica: kom.: +572 743 935
e-mail: pozyczki@kpfp.org.pl

Rodzaj wsparcia
Jednostka Realizująca
Projekt

Mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa

Dla Kogo

Dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność

Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
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Szczegóły

gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim,
działających nie dłużej niż 5 lat
Wartość pożyczki: do 100 tys. zł
Oprocentowanie: od 0,49 % AKTUALIZACJA
Okres spłaty: do 6,5 lat
Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy
Bez prowizji
Celem finansowania pożyczki są inwestycje rozwojowe
prowadzące do:
a) wzmocnienia podstawowej działalności
przedsiębiorstwa ,
• zwiększenia zdolności produkcyjnych/usługowych
przedsiębiorstwa,
• przechodzenia na nowe rynki produktowe.

Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:
Udzielanie informacji o
pożyczce
Telefon:
Adres e-mail:

Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie
kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być
bezpośrednio związane z inwestycją realizowaną z pożyczki).
Pożyczek udziela:
Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.:
https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/mikropozyczka/
Biuro Konsultantów KPFP
Toruń: tel. +48 56 475 62 95 AKTUALIZACJA
Bydgoszcz: kom.: +48 502 469 468
Włocławek: kom.: +48 572 572 026
Grudziądz: kom.: +48 572 572 027
e-mail: pozyczki@kpfp.org.pl

Rodzaj wsparcia
Jednostka Realizująca
Projekt

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa z premią

Dla Kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność w województwie kujawsko-pomorskim
Wartość pożyczki: do 5 mln zł
Oprocentowanie: od 0,48% AKTUALIZACJA
Okres spłaty: 7 lat
Karencja w spłacie rat: do 6 rat kapitałowych
Bez prowizji
Celem finansowania pożyczki mogą być przedsięwzięcia
rozwojowe realizowane na terenie województwa kujawskopomorskiego, takie jak:
1. wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie,
przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji
(produktowa, procesowa, organizacyjna

Szczegóły

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. /Pośrednicy
Finansowi
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i marketingowa). Możliwa jest innowacja na poziomie
danego przedsiębiorstwa, jak i innowacja na poziomie
rynku,
2. wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego
przedsiębiorstwa.
W ramach w/w przedsięwzięć finansowane są inwestycje
związane m.in. z:
1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych,
technologicznych, organizacyjnych, informatycznych
i ekoefektywnych;
• unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
• modernizacją środków produkcji;
• adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych
w działalności;
• wyposażeniem nowych, lub doposażeniem
istniejących, stanowisk pracy.

Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:

Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie
kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być
bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją).
Pożyczek udzielają następujący pośrednicy finansowi:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.:
https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-zpremia/
Polska Fundacja Przedsiębiorczości:
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-na-rozwoj-zpremia-oraz-pozyczka-inwestycyjna-z-premia
Konsorcjum Banków Spółdzielczych, lista kontaktowa
placówek na:
https://kpfr.pl/pozyczki-dla-msp/kontakt-kbs/

Rodzaj wsparcia
Jednostka Realizująca
Projekt

Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Dla Kogo

Z pożyczki mogą skorzystać osoby mieszkające na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego zamierzające założyć
własną firmę, które na 12 miesięcy przed przystąpieniem
do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności
gospodarczej
Wartość pożyczki – do 50 tys. zł
Oprocentowanie: od 0,5%

Szczegóły

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
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Okres spłaty: 5 lat
Karencja w spłacie rat kapitałowych: 6 miesięcy
Bez prowizji

Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:
Udzielanie informacji o
pożyczce
Telefon:
Adres e-mail:

Udzielanie informacji o
pożyczce
Telefon:
Adres e-mail:

Pożyczkę na założenie działalności gospodarczej można
przeznaczyć na dowolny cel związany z uruchomieniem firmy,
m.in. na:
• nabycie środków trwałych (maszyn, samochodów),
• przebudowę, adaptację, remonty pomieszczeń
przeznaczonych do prowadzenia działalności,
• modernizację maszyn i urządzeń,
• zakup towaru,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-nazalozenie-firmy/
Biuro Konsultantów KPFP
Toruń: kom.: +48 737 722 106, tel. +48 56 475 62 95
Bydgoszcz: kom.: +48 502 469 468
Włocławek: kom.: +48 572 572 026
Grudziądz: kom.: +48 572 572 027
e-mail: pozyczki@kpfp.org.pl
KPFP Sp. z o.o.:
Toruń: tel. +48 56 475 62 95 AKTUALIZACJA
Bydgoszcz: kom.: +48 502 469 468
Włocławek: kom.: +48 572 572 026
Grudziądz: kom.: +48 572 572 027
e-mail: pozyczki@kpfp.org.pl
PFP:
Bydgoszcz: tel. +48 538 235 884, +48 664 061 981
Toruń: tel. +48 664 934 479
Sępólno Krajeńskie: tel. +48 52 388 13 40
Konsorcjum Banków Spółdzielczych:
KDBS Bank Spółdzielczy Włocławek: tel.: +48 (54) 231 35 61
Bank Spółdzielczy w Koronowie: tel.: +48 (52) 382 05 54
Bank Spółdzielczy w Toruniu: tel.: +48 (56) 639 95 00

Rodzaj wsparcia

Dopłata do kosztów wynagrodzeń lub prowadzenia
działalności gospodarczej w ramach Tarczy
Antykryzysowej

Jednostka Realizująca
Projekt

20 powiatowych urzędów pracy z województwa kujawskopomorskiego – realizacja.
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – koordynacja.
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Dla Kogo

Mechanizm kierowany jest do:
•
•
•

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
zatrudniających pracowników,
przedsiębiorców będących osobą fizyczną
niezatrudniającą pracowników,
organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowanie może zostać przyznane podmiotowi,
u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych, będących
następstwem wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.
w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku
poprzedniego.

Szczegóły

Wnioskodawca starający się o dofinansowanie powinien
prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy
licząc na dzień złożenia wniosku.
Dla każdej z ww. grup są określone szczegółowe kryteria
przyznawania dofinansowania, jednak co do zasady
wprowadzono 3 poziomy dofinansowania do wynagrodzenia
i składek ZUS, w zależności od spadku przychodów:


do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia - przy
spadku obrotów o co najmniej 30%,



do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia - przy
spadku obrotów o co najmniej 50%,



do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia - przy
spadku obrotów o co najmniej 80%.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3
miesiące.

Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej dla danego
przedsiębiorcy.
Informacje i druki aplikacyjne na stronach internetowych PUP.
Dane kontaktowe do osób udzielających informacji
o wsparciu dostępne na:
https://wuptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/kontakty
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Udzielanie informacji o
wsparciu
Telefon:
Adres email:

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej dla danego
przedsiębiorcy.
Informacje i wnioski aplikacyjne dostępne są na stronach
internetowych PUP.
Dane kontaktowe do osób udzielających informacji
o wsparciu dostępne są na stronie WWW:
https://wuptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/kontakty

Rodzaj wsparcia

Wsparcie na ochronę miejsc pracy w okresie
przestoju ekonomicznego / obniżenia wymiaru
czasu pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej

Jednostka Realizująca
Projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Dla Kogo

Mechanizm kierowany jest do:
•

przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, u
którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19,

•

organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057),u której wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19,

•

podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, u którego wystąpił
spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19,

•

państwowych lub prowadzonych
wspólnie
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego
instytucji
kultury,
w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 194), u której wystąpił spadek
przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19,
•

kościelnych osób prawnych, działająca na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz
jej jednostka organizacyjna

•

samorządowych instytucji kultury, w rozumieniu
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej,

•

spółek wodnych, o której mowa w ustawie z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310,
284, 695, 782 i 875). AKTUALIZACJA

Dofinansowanie może być przyznane podmiotowi, który
wprowadził w firmie:


przestój ekonomiczny,



obniżenie wymiaru zatrudnienia w porozumieniu
z pracownikami oraz zanotował spadek obrotów
w następstwie wystąpienia COVID-19, nie mniejszy
niż:

 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych przypadających między 2.01.2020
a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku –
w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego, lub
 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego
między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę
złożenia wniosku – w porównaniu z obrotami
z miesiąca poprzedniego.
 w przypadku instytucji kultury wymagane jest
wskazanie
spadku
przychodów,
analogicznie
do sposoby wykazania spadku obrotów.
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 kościelne osoby prawne nie są zobowiązane
do wykazywania spadku obrotów / przychodów.


od 24 czerwca 2020 r. wsparte mogą zostać również
podmioty, które nie objęły pracowników przestojem
ekonomicznym i/lub obniżony wymiar czasu pracy (art.
15gg Ustawy COVID-19). Podmioty te muszą wykazać
spadek obrotów na zasadach wskazanych powyżej.
AKTUALIZACJA

Szczegóły

Gdzie uzyskać wsparcie
Instytucja:
Link:

Udzielanie informacji o
wsparciu
Telefon:
Adres email:

1. dofinansowanie
wynagrodzenia
pracowników
objętych przestojem ekonomicznym – maksymalnie
w kwocie ok. 1,5 tys. zł. brutto (50% minimalnego
wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia
społeczne należne od pracodawcy) na każdego
pracownika objętego świadczeniem na wnioskowany
przez przedsiębiorcę okres (maksymalny okres na który
można wnioskować to 3 miesiące);
2. dofinansowanie
wynagrodzenia
pracowników
objętych obniżonym wymiarem czasu pracy –
maksymalnie w kwocie ok. 2,5 tys. zł. brutto (40%
przeciętnego
wynagrodzenia
plus
składki
na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy)
na każdego pracownika objętego świadczeniem
na wnioskowany przez przedsiębiorcę okres
(maksymalnie trzech miesięcy).
3. dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników
w przypadku instytucji korzystających ze wsparcia FGŚP
w ramach art. 15gg Ustawy COVID-19 do wysokości
połowy wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40%
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa
GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (max
2 132,59 zł).
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
https://wuptorun.praca.gov.pl/ (zakładka Tarcza
Antykryzysowa)
WUP Toruń
infolinia: 56 669 39 95
e-mail: tarcza@wup.torun.pl
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Biuletyn redaguje DPSiRG - COIiE przy współpracy z:
Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o,
Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o,
Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego (TARR S.A),
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu,
Wydziałem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
KONTAKT:
Marlena Hetman: (56) 62 18 206,
Maciej Kanabaj: (56) 62 18 481,
Żaneta Marciniak: (56) 62 18 385
e-mail: m.hetman@kujawsko-pomorskie.pl
investin.kujawsko-pomorskie.pl
www.koronawirus.kujawsko-pomorskie.pl
www.kujawsko-pomorskie.pl
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