Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu,
Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w
zakresie rozwoju produktów i usług,

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
– Pomorskiego na lata 2014 – 2020
projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.
Toruń, 29.07.2020 r.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Odbiorcy:
O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO
mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące wymogi:

 posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 wg stanu na dzień 01.02.2020 .
Przez prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego rozumie się
posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub oddziału na tym terytorium. W przypadku oddziału należy przez
to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz
właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie
prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres zamieszkania Wnioskodawcy oraz
adres stałego miejsca wykonywania działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawskopomorskiego.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Typy schematów, na które można uzyskać wsparcie:
Przedsiębiorcy którzy:
SCHEMAT 1:
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 2:
Uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania
i ograniczania skutków COVID-19

SCHEMAT 3:
Chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego (sklepów osiedlowych, piekarni itp.)
w urządzenia filtrujące powietrze

WSPARCIE DLA MŚP I POZIOM
DOFINANSOWANIA
Typ Schemat

Schemat I

Warunki i poziom dofinansowania
MSP z kuj-pom*
spadek dochodu o minimum 25%;
utrzymanie zatrudnienia;
30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia;
lub 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca
pracy (1 etatu EPC)
95 %
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-19 (Dz. U. poz. 773)

Schemat II

MSP z kuj-pom
30 000,00 zł utworzenie jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 etatu EPC)
dla przedsiębiorstw, które nie odnotowały spadku dochodu brutto lub
odnotowały spadek poniżej 25%
85 %
Pomoc de minimis – rozp. KE nr 1407/2013

Schemat III

Mikroprzedsiębiorcy z kuj-pom
2 tys. PLN, max 3 punkty
95 %
Pomoc de minimis –rozp. KE nr 1407/2013

* Schematu 1 i 2 podział alokacji na powiaty.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 Okres realizacji całego projektu
do 30.06.2022 r.

 Okres realizacji działań przez przedsiębiorców
max 6 m-cy w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia o 3 m-ce
 Okresu kwalifikowalności wydatków:
od 16 marca 2020 r.
 Forma finansowania
system zaliczkowy i refundacyjny

Konkurs 2/2020

Obecnie w ramach konkursu 2/2020 Grantobiorca może ubiegać się
o uzyskanie pomocy na:
Schemat 2: inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw
produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19 dla
przedsiębiorstw, które nie odnotowały spadku dochodu brutto lub odnotowały spadek poniżej
25%
Schemat 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze
(wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).
Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 2 i 3, przy czym
przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.

FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

 Termin składania wniosków – od 17 do 28 sierpnia 2020 r.
w przypadku wyczerpania 120 % alokacji zakończenie naboru
komunikatem
 Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 30.09.2020 r.
 Wielkość środków przeznaczonych na nabór wynosi:
Schemat 2: 4 627 997,38 zł,
Schemat 3: 850 000,00 zł.
Przy czym alokacja dla schematu 2 podzielona jest na powiaty zgodnie
z załączoną tabelą.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA POWIATY W RAMACH
SCHEMATU 2:
Powiaty
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WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat aleksandrowski
Powiat brodnicki
Powiat bydgoski
Powiat chełmiński
Powiat golubsko-dobrzyński
Powiat grudziądzki
Powiat inowrocławski
Powiat lipnowski
Powiat mogileński
Powiat nakielski
Powiat radziejowski
Powiat rypiński
Powiat sępoleński
Powiat świecki
Powiat toruński
Powiat tucholski
Powiat wąbrzeski
Powiat włocławski
Powiat żniński
Bydgoszcz
Grudziądz
Toruń
Włocławek

Łączna ilość środków
Kwota
123 700,83

163 939,34
293 433,95
102 861,87
94 170,87
81 083,77
332 953,63
132 557,92
91 496,22
174 327,35
84 544,93
89 239,71
84 159,35
199 742,56
246 009,45
97 131,61
69 509,96
169 355,60
144 195,66
881 552,33
199 779,23
525 537,27
246 713,96

4 627 997,38

Katalog produktów istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19

PRODUKTY:
 I. Środki ochrony indywidualne:
Produkcja półmasek, maseczek, gogli, przyłbic ochronnych, ochronnych
nakryć głowy i twarzy, rękawic, obuwia ochronnego, czepków, ochraniaczy na
buty, kombinezonów, fartuchów higienicznych/ fartuchów do bloków
operacyjnych
 II. Produkcja substancji czynnych:
Produkcja środków do dezynfekcji, odświeżających z płynem antybakteryjnym
 III. Produkcja produktów leczniczych
Produkcja szczepionek
 IV. Produkcja wyrobów medycznych
Produkcja środków wyposażenia szpitali, respiratorów, ambulansów, testów na
obecność wirusa Sars-Cov 2, aparatury laboratoryjnej do walki z COVID-19
 V. Produkcja pozostałych wyrobów związanych z walką z COVID-1
a)Produkcja bramek dezynfekcyjnych, stojaków dezynfekcyjnych, uchwytów do
bezpiecznego otwierania drzwi, produkcja plexi ścian do ochrony personelu,
lamp do sterylizacji pomieszczeń,
b)Produkcja narzędzi związanych z ochroną zdrowia i walką z COVID (np.
urządzenia do liczenia osób w pomieszczeniach).

Katalog usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19

USŁUGI:





Zbieranie/odbieranie niebezpiecznych odpadów medycznych,
Wykonywanie testów na obecność koronawirusa,
Usługi dezynfekcyjne powierzchni i pomieszczeń
Usługi informatyczne związane z ochroną zdrowia i walką z COVID (np.
oprogramowanie do monitorowania osób odbywających kwarantannę,
systemy monitorowania zdrowia pacjentów, systemy diagnostyczne na
obecność wirusa Sars-Cov
 oprogramowania do zdalnej obsługi urządzeń/systemu typu zdalny
odbiór paczki z paczkomatu, zdalne włączenie zielonego światła

FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach
FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO
wsparcie w wysokości nie wyższej niż 36 000 zł, przy czym:
 w ramach schematu 2: maksymalnie 30 000 zł w przypadku utrzymania
zatrudnienia na dotychczasowym poziomie oraz utworzenia jednego
nowego miejsca pracy (1 etatu EPC),

 w ramach schematu 3: 2 000 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy,
jednocześnie nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych
u jednego przedsiębiorcy tj. 6 000 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Koszty kwalifikowane:
a) zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
związanych z wdrożeniem inwestycji w przedsiębiorstwie uczestniczącym w
łańcuchu dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania
skutków COVID -19,
b) zakup urządzenia filtrującego powietrze, jako element wyposażenia punktu
handlowego.
c) ponadto zakup używanego środka trwałego.
W przypadku zakupu w ramach projektu używanego środka trwałego konieczne jest
przedstawienie jego faktur zakupu przez poprzednich właścicieli w okresie ostatnich 7 lat wraz z
oświadczeniami o braku współfinansowania zakupu ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z
innych krajowych środków publicznych.

JAK APLIKOWAĆ?
www.tarr.org.pl.

JAK APLIKOWAĆ?

WNIOSEK

1. Generator Wniosków – elektronicznie www.tarr.org.pl
+
2. Oświadczenie/pocztą email – scan na email
grantycovid19@tarr.org.pl

PARTNERSTWO
OPERATOR

PARTNER

Operator:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 92, 699 54 97
e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl
strona internetowa: www.tarr.org.pl

Partner projektu:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń
tel. 508 434 108,
e-mail: granty@kpfp.org.pl
strona internetowa: www.kpfp.org.pl

KONTAKT
Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:
„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii:
(52) 510 88 70
Kontakt telefoniczny lub przesyłanie wiadomości dot. naborów oraz konkursów pod adresy:
„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
tel.: 52 524 09 20 w.26,
e-mail: pk@pracodawcy.info.pl
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
tel.: 56 658 62 90
e-mail: konsultacje@iph.torun.pl
Wszelkie pytania związane z obsługą generatora wniosków oraz zgłoszenia o ewentualnych problemach
technicznych prosimy wciąż kierować pod numery telefonu oraz e-mail dedykowany projektowi w TARR.
tel. 56 699 54 92 lub 56 699 54 97
e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Anna Zaostrowcew
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 56 699 54 92 lub 97
e-mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl

