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PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 
 

• Konkurs na tzw. kapitał obrotowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, w tym również do 

samozatrudnionych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 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). Wspólnicy spółek prawa handlowego nie są wliczani jako 

pracownicy spółek w których są wspólnikami. 

 

• Dotacja przeznaczona będzie na utrzymanie płynności finansowej firm, na pokrycie ich bieżących 

wydatków związanych m.in. z opłatami za wynajem lokalu, czynszem, mediami, zakupem paliwa do 

samochodu służbowego, ze spłatą miesięcznych zobowiązań kredytowych firmy, wynagrodzeniem 

pracowników (pod warunkiem, że wydatki te nie są finansowane z innych źródeł pomocy, czyli 

stanowią koszt pracodawcy). 

 

• Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 

grudnia 2019 roku. W praktyce oznacza to, że w tym czasie firma nie mogła być zawieszona. 

Dodatkowo wyjaśniamy, że z konkursie nie mogą brać udziału firmy, które powstały po1 stycznia 2020 

roku. 

 

• Warunkiem udziału w konkursie jest utworzenie swojego konta w generatorze wniosków (dostępny 

pod adresem www.cop-dotacje.pl  najpóźniej do dnia 5 października 2020 do północy. Po tym 

terminie nie będzie możliwości tworzenia nowych kont, a jedynie zarejestrowani wnioskodawcy będą 

mieli możliwość logowania do systemu. W trakcie trwania naboru możliwe będzie utworzenie wersji 

roboczej wniosku o dofinansowanie, jego modyfikacja, a następczo przesłania kompletnie 

uzupełnionego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2020 r. do godz. 16:00. 

Zarejestrowani już użytkownicy generatora nie muszą tworzyć nowych kont w odniesieniu do nowej 

edycji naboru. 

 

 

 

• Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terenie województwa łódzkiego według stanu na dzień 1 marca 

2020 r. Oznacza to, że posiadał siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej stałe miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych 

wnioskodawcy.  

• Zmianą w konkursie jest wprowadzenie punktowych kryteriów wyboru projektów. Są to: 

 

W KONKURSIE NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW !!! 

 

http://www.cop-dotacje.pl/
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✓ Kryterium wielkości spadku obrotów. Większe spadki otrzymują większą ilość punktów np.  

✓ Kryterium czasu prowadzenia działalności (według daty rejestracji lub rozpoczęcia 

działalności zgodnie z zapisami Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej) – firmy istniejące na rynku ponad 10 lat 

kalendarzowych mogą liczyć na największa ilość punktów w tym kryterium tj. 3000 punktów. 

 

 

Mając na uwadze fakt, że wniosek o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w generatorze wniosków 

pod adresem https://www.cop-dotacje.pl/ od 6 października 2020 r., prezentujemy Państwu symulację 

wypełnienia wniosku w poszczególnych jego sekcjach (poniżej przedstawione dane nie są prawdziwe i służą 

jedynie zobrazowaniu funkcjonowania generatora). 

 
SEKCJA I 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

 

 

W sekcji I wniosku dział poświęcony statusowi wniosku uzupełnia się automatycznie (kontrolnie prosimy 

upewnić się czy zawarte tutaj dane odnoszą się do prawidłowych wartości wpisanych w dalszych częściach 

wniosku). 

 

 

INSTRUKTAŻ WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

W KONKURSIE NA TZW.  

„KAPITAŁ OBROTOWY” 
 

Szare pola we 

wniosku wypełniają 

się automatycznie 

STATUS WNIOSKU 

https://www.cop-dotacje.pl/
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To pierwszy dział w tej sekcji, który będziecie Państwo uzupełniać w ramach wniosku o dofinansowanie. 

Proszę dołożyć wszelkiej staranności i dokładności, aby nie popełnić błędów w poszczególnych rubrykach we 

wniosku – błąd np. w podanym rodzaju działalności gospodarczej spowoduje odrzucenie wniosku bez 

możliwości jego poprawy!!! 

 

 

 

IDENTYFIKACJA RODZAJU INTERWENCJI 

Podany przez 

Wnioskodawcę tytuł 

projektu nie wpływa na 

ocenę wniosku.  

Rodzaj działalności 

gospodarczej należy 

wybrać z listy rozwijanej 

zgodnie ze stanem 

faktycznym. 
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SEKCJA II 

WNIOSKODAWCA 
 

 

 

 

 

 

Typ obszaru realizacji 

należy wybrać z listy 

rozwijanej zgodnie ze 

stanem faktycznym. 

Czas realizacji projektu 

należy określić przy 

wykorzystaniu narzędzia 

kalendarz (wpisać należy 

pełne miesiące!!!) 

WNIOSKODAWCA 
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Pola w tym dziale uzupełnić należy 

zgodnie ze stanem faktycznym. 

Zwracamy uwagę na uważne wpisanie 

daty rozpoczęcia działalności 

gospodarczej 

Status wnioskodawcy, forma prawna 

wnioskodawcy, forma własności oraz 

możliwość odzyskania VAT-u – to pola 

uzupełniane przy wykorzystaniu listy 

rozwijanej. Numer rachunku bankowego do 

wpisania indywidualnie.  
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SEKCJA III 

OPIS PROJEKTU 
 

WNIOSKODAWCA 

 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 

Osoba upoważniona do kontaktu 

będzie odpowiedzialna za logowanie 

się do generatora wniosków nie 

rzadziej niż raz na 3 dni w celu 

sprawdzania informacji w sprawie 

oceny wniosku. 

Podstawowy i wiodący kod PKD do 

uzupełnienia przy wsparciu listy 

rozwijanej 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 



 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość zatrudnienia należy wpisać 

zgodnie ze stanem na ostatni dzień 

września 2020 r.  

Wielkość obrotu (zarówno obrazującego 

miesiące spadku jak i miesiące 

porównawcze należy uzupełnić na 

podstawie dokumentów finansowych, które 

załączane będą do wniosku. 

Należy wypełnić pole dot. dokumentu 

źródłowego zgodnie z załączonym do wniosku 

plikiem. Uzasadnienie zaś należy opisać dość 

ogólnie, bez dokładnego podawania szczegółów 

planowanych wydatków. 
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ZGODNOŚC PROJEKTU Z ZASADAMI 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

Szare pola we 

wniosku wypełniają 

się automatycznie 

Pole opis projektu 

wypełnia się 

automatycznie 

Pole dotyczące miejsca 

realizacji projektu należy 

uzupełnić zgodnie ze 

stanem faktycznym. 
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WSKAŹNIKI 

Należy po kolei wybrać 

wszystkie wskaźniki z listy 

rozwijanej z podaniem wartości 

bazowej, która zawsze wynosi 

0, docelowo zaś zgodnie ze 

stanem faktycznym tj. wartość 

większa niż 0. 

Uwaga – wartość wsparcia 

należy wpisać na podstawie 

wyliczenia zgodnego z tabelą 

stanowiącą zał. nr 5 do 

Wezwania 
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SEKCJA IV 

ZAKRES RZECZOWY 

Opis zadania uzupełnia się 

automatycznie, natomiast okres 

realizacji zadania należy 

uzupełnić samodzielnie (pełne 

miesiące kalendarzowe). 

Należy wpisać ilość miesięcy 

na dofinansowanie których, 

ubiega się wnioskodawca 

(minimum 1, maksymalnie 3) 
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BUDŻET PROJEKTU 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU 

RODZAJ POMOCY 

Należy w tym polu uwzględnić wszelkie rodzaje pomocy 

publicznej jakie uzyskał przedsiębiorca w związku z 

wystąpieniem COVID-19. Wartość euro należy obliczyć 

według średniego kursu Euro ze strony NBP (na dzień 

podpisania umowy/uzyskania wsparcia) 

W tym polu należy wykazać 

wielkość zatrudnienia oraz ilość 

miesięcy wnioskowanego 

dofinansowania. Pozostałe pola 

uzupełnią się automatycznie. 
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WAŻNE: SUDOP    

to strona, na której Wnioskodawcy mogą sprawdzić wysokość udzielonej firmie pomocy publicznej w związku z 

wystąpieniem COVID – 19. Może się zdarzyć, że lista ta będzie niekompletna, dlatego Wnioskodawca 

proszony jest o rzetelne zweryfikowanie umieszczonych w zestawieniu danych. 

 

 

 

 

DEKLARACJE WNIOSKODAWCY 

Oświadczenia należy 

uzupełnić zgodnie ze 

stanem faktycznym. 
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć dokument finansowy obrazujący spadek obrotów 

w firmie oraz dokument rejestrowy firmy obrazujący rok założenia działalności gospodarczej.  

Dokument rejestrowy należy załączyć tylko w przypadku gdy: przedsiębiorca podlegał 

przekształceniom, a pierwotna data rozpoczęcia działalności nie wynika z aktualnego 

dokumentu rejestrowego właściwego do obecnej formy prawnej działalności (tj. daty rejestracji 

w KRS lub daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG) np. oświadczenie 

przedsiębiorcy o przekształceniu się w jednoosobową spółkę kapitałową (w formie aktu 

notarialnego), uchwała wspólników o przekształceniu wraz z dokumentami rejestrowymi 

właściwymi dla poprzedniej formy prawnej działalności. Na dołączanych dokumentach należy 

potwierdzić  ich zgodność z oryginałem. 

 



 
 

15 

Można załączyć dodatkowe załączniki niezbędne do weryfikacji wniosku, te które 

Wnioskodawca uważa za ważne . Proszę pamiętać że max wielkość wszystkich załączników to 

50MB 

Dodatkowe ważne załączniki to np. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu  z płatnościami 

podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioskodawca załącza wyjaśnienie/ 

oświadczenie o tym że  np.  zalegał w 2019 r a w chwili obecnej już nie zalega oraz wyjaśnia 

przyczyny zaległości w roku 2019.  

 

 

 

1. Na jaki numer można zadzwonić w sprawie ogłoszonego konkursu? 
 

Poniżej przedstawiamy wszystkie numery telefonów do naszych konsultantów, również dodatkowe, wdrożone 

na potrzeby tego konkursu. Ponadto zapraszamy na czat dostępny na naszej stronie internetowej. CZAT 

dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00 na stronie www.cop.lodzkie.pl 

PAMIĘTAJ: Zapoznaj się najpierw z dokumentami związanymi z ogłoszonym konkursem: wezwanie, 

instrukcja, kryteria wyboru projektu oraz przeczytaj niniejszy poradnik. Jeśli nadal masz pytania przygotuj je 

wcześniej zapisując na kartce tak, aby szybko i sprawnie przebiegała rozmowa. Nie blokuj niepotrzebnie linii 

dzwoniąc po 10-15 razy i zadając pytania, na które odpowiedź znajdziesz w tym poradniku. 

 

Telefony do kontaktu:  

42 230 15 55 
42 230 15 56 
42 230 15 97 
42 230 15 88 
42 280 74 01 
42 230 15 87 

Kontakt mailowy w sprawie pytań do konkursu: info@cop.lodzkie.pl 

Zgłoszenia dotyczące błędów związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego IP należy zgłaszać 

wyłącznie na adres e-mail: generator@cop.lodzkie.pl 

2. Kto może się ubiegać o dotację? 

Niniejszy konkurs skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii 

COVID-19. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca, musi 

posiadać siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stałe miejsce 

prowadzenia działalności na terenie województwa łódzkiego. 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

http://www.cop.lodzkie.pl/
mailto:info@cop.lodzkie.pl
mailto:generator@cop.lodzkie.pl
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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 wniosku o dofinansowanie nie zostało wobec niego otwarte 

postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne 

na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne a także nie zawiesił działalności gospodarczej na podstawie art. 

22-25  ustawy Prawo przedsiębiorców 

PAMIĘTAJ ! 

Wnioskodawca musi posiadać według stanu na dzień 1 marca 2020 r. siedzibę, bądź - w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej 

na terenie województwa łódzkiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach 

rejestrowych). 

3. Jaki spadek muszę odnotować aby ubiegać się o dotacje ?  

Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze 

sprzedaży) o co najmniej 30% w ciągu dowolnie wskazanych:  

a)  2 kolejnych  miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 29 lutego 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z 

analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; albo 

b) 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 29 lutym 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do 2 następujących po sobie 

kolejnych poprzedzających miesięcy 2020 r. w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19 

 Przykład:  Porównujemy marzec kwiecień 2020 do maj czerwiec 2020 (marzec-kwiecień 2020 brak spadków, 

spadek obrotów maj-czerwiec 2020) lub marzec-kwiecień 2020 do marzec- kwiecień 2019  

U Wnioskodawcy, który w okresie „lockdownu” spowodowanego ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii zawiesił swoją działalność gospodarczą z uwagi na niemożliwość jej prowadzenia na 

podstawie właściwych przepisów spadek obrotów wynosi 100% 

4. Jak rozumieć przedsiębiorcę negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19?  

Przedsiębiorca negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo 

będące w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

5. Co to jest spadek obrotów? 

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) – należy przez to rozumieć spadek 

sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym. 

6. Jak rozumieć małe czy mikro przedsiębiorstwo?  

- małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR i spełnia warunki określone w załączniku I do 

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 Traktat; 
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- mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURi spełnia warunki określone w załączniku I do 

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;  

Definicję MŚP określa załącznik I rozporządzenia 651/2014. 

7. Czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinasowanie? 

W przypadku spółek cywilnych wsparcie na kapitał obrotowy może otrzymać albo spółka cywilna jako wspierany 

podmiot 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 niniejszym naboru 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 

wsparcie wykluczone są wszystkie spółki cywilne, w których ww. przedsiębiorca jest wspólnikiem. 

8. Czy wspólnicy, udziałowcy i akcjonariusze spółek prawa handlowego wliczają się 

jako pracownicy spółek?  

Wspólnicy, udziałowcy i akcjonariusze spółek prawa handlowego nie są wliczani jako pracownicy spółek w 

których są wspólnikami. 

9. Kto nie może ubiegać się o wsparcie? 

Wsparcie nie może być udzielone: 

a) osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych 

zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane 

z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

b) innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1), jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik 

spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych 

zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane 

z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

c) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych 

form wsparcia finansowego środkami publicznymi.  

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy:  

• którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych;  

• którzy są objęci zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
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• na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z 

prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;  

• karani na mocy przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem 

dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych;  

• karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

10. Czy mogę realizować projekt w partnerstwie? 

W ramach naboru nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

11. Jak rozumieć powiązanych przedsiębiorców? 

Przez „jednego przedsiębiorcę” należy rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane 

co najmniej jednym z następujących stosunków:  

• jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu 

akcjonariuszy, wspólników lub członków;  

• jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;  

• jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą 

zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie 

spółki;  

• jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce 

gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi 

akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, 

wspólników lub członków tej jednostki.  

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej za pośrednictwem 

jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno 

przedsiębiorstwo. 

12. Czy mogę zmienić formę prawną swojej działalności? 

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie nie są 

dopuszczalne zmiany formy organizacyjno-prawnej Wnioskodawcy skutkujące zmianą jego tożsamości 

podmiotowej (takie jak np. podział, łączenie, zbycie przedsiębiorstwa). 

13. Czy moja branża podlega wykluczeniu? 

Przedsiębiorca (wnioskodawca) który prowadzi działalności w zakresie poniżej, podlega wykluczeniu  z 

ubiegania się o dotację: 

• produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych; 

• produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych; 

• obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcja   
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• gry losowe, zakład wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 

• produkcji lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub 

prekursorów; 

• prowadzenie działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych; 

 

14. Czy są rodzaje działalności wykluczone z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie?  

 

Tak, przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 

dofinansowania, o których mowa w art. 3 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 

szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013 r., str. 289), to jest:  

• likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych; 

• inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 

• wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;  

• przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa1 
lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/20132, (UE) nr 1408/20133 oraz (UE) nr 717/20144 nie uznaje 
się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszej litery; 

• inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub 
towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko. 

Dodatkowo 

przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania,  

• o których mowa w § 4 ust.2 rozporządzenia 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 (zwanego dalej „rozporządzeniem MFiPR), to jest: 

o wsparcia udzielanego 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 jest ustalane na podstawie 
ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek 
przez zainteresowanych przedsiębiorców;  

o ( przeniesieniu - zgodnie z art. 2 pkt 61a) 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, oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej 

2  
1 Komunikat Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz.U. C 
91 I z 20.3.2020, s. 1). 
2 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). 
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9). 
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45). 
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działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia 

EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który 

znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty 

pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt  

lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo 

do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz 

w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy 

związanych z taką samą lub podobną działalnością;)) 

o wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 
2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości 
produktów wprowadzanych na rynek;  

o wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 
1379/2013, które dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k rozporządzenia 
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. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 
717/2014”; 

15. Czy oferowane w konkursie wsparcie to jest pożyczka? 

Nie, nie jest to pożyczka jest to dotacja. Przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych 

do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy w celu wspierania polskiej gospodarki w związku 

z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

100 % dotacja bezzwrotna 

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 w październiku 2020 r. to 3 miesiące, na które Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie 

to listopad, grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.). 

16. Ile wynosi dotacja ? 

Wielkość dotacji uzależniona jest od wielkości zatrudnienia . 

Pomoc udzielana jest jednorazowo oraz wypłacana w jednej transzy. 

Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł. 

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 4 

do Wezwania oraz „Tabelę stawek jednostkowych”, stanowiącą załącznik nr 5 do Wezwania i jest uzależniona 

od wielkości zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Kwota dofinansowania obejmuje wyłącznie krotność stawki jednostkowej wyliczoną jako stawka na 

finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech następujących po sobie 

miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we 
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wniosku o dofinansowanie, czyli maksymalna kwota wsparcia określana jest jako iloczyn stawki jednostkowej 

(obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez 1 miesiąc kalendarzowy) x liczba miesięcy 

uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia (3 miesiące) a stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów 

Operacyjnych (KO) przez 1 miesiąc dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi: 7 845,11 zł x √ FTE 

Przykłady: 1 zatrudniony tj. wsparcie 23 535,33 zł  

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego Wezwania wynosi 57 304 000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych 00/100).  

W wyliczeniu etatów należy uwzględnić wyłącznie pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie  

na podstawie umowy o pracę określonej w Kodeksie pracy. 

17. Co oznacza FTE ? 

FTE - (Full-Time Equivalent) – należy przez to rozumieć ekwiwalent pełnego czasu pracy, pełny wymiar pracy 

lub zastępstwo pełnoetatowe. W praktyce FTE to termin oznaczający jednostkę, według której współczynnik 

zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności. Jest to odpowiednik jednego 

pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin (tj. pełnego etatu); 

FTE –  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie tj. 30 września 2020 r. W przypadku samozatrudnionych FTE=1. 

W przypadku spółek cywilnych do wielkości zatrudnienia wlicza się wspólników i zatrudnionych. Wartość 

zatrudnienia podajemy w pełnych etatach. W przypadku, gdy z wyliczeń wyjdzie wartość ułamkowa (np. 4,7), 

wówczas wartość zatrudnienia należy zawsze zaokrąglić w dół do pełnych etatów (np. 4 etaty). 

 

18. Na co można otrzymać wsparcie ? 

Jest to  wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw ( również dla samozatrudnionych). 

Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego 

niedoboru lub braku płynności finansowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

KAPITAŁ OBROTOWY czyli min.: koszty związane z opłaceniem rat kredytów lub leasiningu, koszty 

wynagrodzeń, koszty czynszów lub najmu, koszty opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową 

i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty zatowarowania, wydatki 

zzwiązane z bieżącą działalnością firmy. 

Wydatkami niekwalifikowalnymi są wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz podatek VAT. 

19. Co to znaczy „kapitał obrotowy”? 

Kapitał obrotowy (inaczej kapitał pracujący) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami 

krótkoterminowymi, czyli kapitał obrotowy = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe, gdzie, aktywa 

obrotowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości to ta część aktywów jednostki,  

które w przypadku:  

• aktywów rzeczowych– są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego  

lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 

miesięcy,  
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• aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od 

dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,  

• należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część 

należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 

12 miesięcy od dnia bilansowego,  

• rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

W składzie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa mogą znaleźć się tylko te aktywa, które znajdują się w firmie 

krócej niż 12 miesięcy 

20. Jak uzyskać wsparcie, jak złożyć wniosek i kiedy? 

 
Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w Generatorze wniosków dostępnym pod adresem  

www.cop-dotacje.pl 
 
 

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek ZAŁÓŻ KONTO W SYSTEMIE czyli zarejestruj się  

Pamiętaj konto możesz założyć tylko do 5.10.2020 (osoby które dokonały rejestracji w poprzednim anulowanym 

naborze, proszone są o zalogowanie i sprawdzenie czy poprzednie dane logowania działają prawidłowo). 

Wniosek o dofinansowanie przesłany przez Wnioskodawcę zarejestrowanego po tym terminie pozostanie bez 

rozpatrzenia. 

Zaloguj się pod adresem www.cop-dotacje.pl 

 

Wniosek o dofinansowanie będzie można wypełniać od 6 października 2020 r. 

Pamiętaj sprawdź wszystkie dane we wniosku zanim go wyślesz. Wniosek możesz wypełniać i edytować do 12 

października 2020 r. do godziny 16.00. Nie spiesz się! Masz czas! Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Zrób to 

dobrze i prawidłowo. Po przygotowaniu wniosku edytować możesz tylko wersję roboczą, klikając WYŚLIJ , 

wysyłasz wniosek. Pamiętaj nie możesz go po wysłaniu już poprawić. Jeśli uznasz, że źle wypełniłeś wniosek, 

możesz go wycofać. Napisz maila na adres cop@cop.lodzkie.pl i złóż wniosek raz jeszcze po wcześniejszym 

odesłaniu pierwszego wniosku przez IP (za pośrednictwem generatora). 

http://www.cop-dotacje.pl/
http://www.cop-dotacje.pl/
mailto:cop@cop.lodzkie.pl
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PAMIĘTAJ 

MOŻESZ  ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK O DOFINANSOWANIE. WERYFIKACJA NASTĘPUJE NA 

PODSTAWIE NUMERU NIP WNIOSKODAWCY 

Wniosek o dofinansowanie, należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora 

wniosków za pośrednictwem systemu: www.cop-dotacje.pl 

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca otrzyma, wygenerowane automatycznie przez system 

informatyczny IP, potwierdzenie przesłania wniosku o dofinansowanie wraz z nadanym numerem wniosku, 

sumą kontrolną oraz numerem naboru. 

Przystąpienie do naboru jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień Wezwania. 

Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego IP stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy 

i oznacza, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego załączonych są 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 

Wnioski, złożone przez Wnioskodawców po terminie lub w innej formie niż za pomocą Generatora wniosków, 

nie podlegają weryfikacji i ocenie i pozostawia się je bez rozpatrzenia. 

W przypadku negatywnej weryfikacji punktów przydzielonych automatycznie na podstawie danych 

wygenerowanych z systemu IP lub negatywnej ocenie przynajmniej jednego kryterium na miejsce projektu 

o zawyżonej liczbie punktów lub negatywnej ocenie kryterium do oceny zostanie skierowany kolejny wniosek 

z listy rankingowej z największą liczbą punktów. 

Ocena projektu przeprowadzana jest na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, 

udzielonych przez Wnioskodawcę oraz dokumentów rejestrowych. 

Jeżeli oceniający na podstawie wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł dokonać oceny jakiegokolwiek z 

kryteriów, kryterium uznaje się za niespełnione, a ocena wniosku będzie negatywna. Dlatego też podczas 

wypełniania wniosku o dofinansowanie należy dochować należytej staranności i szczegółowo zweryfikować czy 

wszystkie pola wniosku są wypełnione odpowiednią treścią i/lub poprawnymi wartościami. 

Podczas oceny w ramach kryteriów formalno-merytorycznych i punktowych nie przewidziano 

możliwości dokonania poprawy. 

21. Czy muszę mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, aby złożyć wniosek? 

Nie do złożenia wniosku nie jest potrzebny podpis kwalifikowany. Wniosek składamy wyłącznie przez system 

elektroniczny www.cop-dotacje.pl  

Podpis kwalifikowany będzie potrzebny i konieczny przy podpisywaniu umowy o dofinasowanie.  

22. Czy mogę złożyć wniosek przez e-puap? 

Nie, jedyną dopuszczalną formą składania wniosku jest  wysyłka wniosku przez system IP Generator wniosków  

dostępny na stronie www.cop-dotacje.pl  

23. Co oznacza pomoc publiczna na zwalczanie negatywnych skutków epidemii COVID- 

19? 

http://www.cop-dotacje.pl/
http://www.cop-dotacje.pl/
http://www.cop-dotacje.pl/
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Pomoc publiczna na zwalczanie negatywnych skutków epidemii COVID – 19 - należy przez to rozumieć pomoc 

spełniającą kryteria określone w rozporządzeniu 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. z 2020 r., poz. 773). 

24. Jak obliczyć wielkość otrzymanej pomocy publicznej na zwalczanie negatywnych 

skutków epidemii COVID- 19?  

Pomoc udzielana w celu wsparcia gospodarki w wyniku wybuchu epidemii COVID-19 podlega kumulacji z inną 

pomocą udzielaną na ten cel zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Łączna wartość pomocy 

udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości kwoty 800 tys. euro 

brutto. 

Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru jeśli skorzystał z innych programów 

pomocowych związanych ze zwalczaniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych 

wybuchem pandemii COVID-19, a pomoc ta przekracza kwotę 800 tys. euro brutto.  

 

 
Pamiętaj możesz sprawdzić wielkość dotychczas otrzymanej pomocy w systemie SUDOP: 

Wejdź  na https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary 
Wprowadź swój numer NIP (bez myślników) 

Zaznacz: tylko 3 lata wstecz oraz tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne 
związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę 

System wygeneruje plik PDF z informacją o dotychczas udzielonej pomocy w przeliczeniu na EURO 
Możesz też zsumować kwoty pomocy z dotychczas otrzymanych zaświadczeń lub policzyć wielkość pomocy 

po średnim kursie EURO z Narodowego Banku Polskiego na dzień otrzymania wsparcia. 
 

 

25. Jakie długo muszę utrzymać działalność? 

Projekt dotyczy utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych 

licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przy czym za 

utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej oznacza to, 

że zawieszenie działalności lub wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy jest traktowane jako zaprzestanie działalności gospodarczej.   

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego 

miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty 

wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma 

prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania 

działalności.  

26. Co w sytuacji jeśli zawieszę działalność i nie dotrzymam okresu 3 miesięcy? 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
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W sytuacji gdy na podstawie weryfikacji czy kontroli stwierdzony zostanie brak faktycznego prowadzenia 

działalności gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi za miesiące kiedy działalność nie była faktycznie 

prowadzona. 

27. Czy muszę logować się do Generatora po złożeniu wniosku ? 

Tak konieczne jest aby  Wnioskodawca regularnie  logował  się do Generatora wniosków oraz monitorował 

otrzymywaną za pośrednictwem Generatora wniosków korespondencję, nie rzadziej niż raz na 3 dni, do czasu 

podpisania umowy o dofinansowanie lub do czasu pozyskania informacji o pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia/informacji o negatywnej ocenie lub informacji o umieszczeniu projektu na Liście rezerwowej.  

28. Czy muszę składać wniosek sprawozdawczy i co to jest? 

Tak, beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek sprawozdawczy końcowy w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia, do którego zobowiązany był utrzymać działalność. tj. 31 stycznia 2021.  

29. Kiedy mogę rozpocząć realizację projektu?  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną realizacja projektu nie może się rozpocząć przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie. Czyli  realizacja projektu może nastąpić po  12 października 2020 r. a zakończy się 

31 stycznia 2021.  

WAŻNE: 
We wniosku do dofinansowanie wskazujemy daty realizacji projektu   

2020-11-01 – 2021-01-31 

30. Czy podatek VAT jest kwalifikowalny? 

Nie, podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny. Czyli wszystkie wydatki w projekcie, 

kwalifikowalne to netto.  

31. Jak mam się z rozliczyć o otrzymanej dotacji?  

W ramach przedmiotowego naboru przewidziano zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w 

postaci stawek jednostkowych. Poza stawkami jednostkowymi nie przewiduje się możliwości dofinansowania 

innych kosztów projektu. Tym samym wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia są koszty związane z 

finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a te wydatki rozliczane będą poprzez 

stawki jednostkowe.  

Koszty w projekcie są traktowane jako wydatki poniesione. W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku 

gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w celu potwierdzenia poniesienia wydatków, które zostały 

rozliczone w projekcie. Oznacza to że dotacja jest refundacją wydatków już poniesionych.  

Po zakończeniu finansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów 

poświadczających prawidłowe udzielenie i rozliczenie wsparcia na zasadach opisanych w Umowie o 

dofinansowanie. Jednocześnie Wnioskodawca na żądanie IP jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji 

potwierdzającej poziom zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę 

złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po 

zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową  o dofinansowanie oraz 

wynikających z przepisów prawa.  
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ZAKAZANE JEST PODWÓJNE FINANSOWANIE WYDATKÓW. 
NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PROJEKT (LUB JEGO CZĘŚĆ) ZOSTAŁ DOFINANSOWANY  Z INNYCH 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. 

PAMIĘTAJ - WYDATKI MUSZĄ BYĆ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU I PONOSZONE W 

ZWIĄZKU Z JEGO REALIZACJĄ 

32. Jak podpisać umowę o dofinasowanie ?  
Preferowanym trybem podpisywania umów o dofinansowanie z Beneficjentami jest forma elektroniczna 

poprzez złożenie na umowie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 781 Kodeksu 

cywilnego. Podpisywanie umów w formie pisemnej będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu 

zgody Dyrektora COP 

33. Do kiedy muszę podpisać umowę o dofinasowanie? 
Podpisywanie umów o dofinansowanie z Beneficjentami będzie możliwe tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Punkt Informacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 
poniedziałek: 8.00 -18.00  

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00 
 tel.: 42 230 15 55/56 
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e-mail: info@cop.lodzkie.pl 
CZATER na www.cop.lodzkie.pl  

 

 www.cop.lodzkie.pl 


