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1. Dla jakich typów przedsiębiorców skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) z województwa łódzkiego. Pomoc
udzielana jest głownie na cele inwestycyjne lub inwestycyjne i obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków
wystąpienia pandemii COVID-19. W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu
art. 33 ustawy wdrożeniowej.

2. Jaki jest cel ogłoszonego konkursu?
Niniejszy konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii
COVID-19. Konkurs kierowany jest głównie do przedsiębiorców zainteresowanych szeroko rozumianym
przeprofilowaniem prowadzonej działalności lub zupełną zmianą branży, w której działają. Konkurs jest również
kierowany, do przedsiębiorców, którzy muszą wprowadzić zamiany w prowadzonej działalności wymuszone
wystąpieniem epidemii COVID-19

3. Kiedy rozpocznie się nabór wniosków w konkursie?
Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 czerwca 2020 r., kończy zaś 13 lipca 2020 r.

4. Ile projektów może złożyć jeden przedsiębiorca ?
W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia
większej liczby projektów, ocenie podlega wyłącznie pierwszy projekt według kolejności złożenia, kolejne wnioski
pozostawione są bez rozpatrzenia.

5. Jaki jest poziom dofinasowania?
Maksymalny poziom dofinansowania udzielanego wnioskodawcy w ramach konkursu to:
• do 85 % wydatków kwalifikowalnych

6. Jaka jest maksymalna kwota na którą można napisać projekt ?
Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

7. Jaka jest minimalna kwota projektu?
Minimalna kwota dofinansowania projektu nie została określona w regulaminie konkursu.

8. Na co mogę przeznaczyć dotację, co mogę kupić ?
Dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowalnych można przeznaczyć na:
• zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali
(finansowane ze środków własnych wnioskodawcy w okresie trwałości projektu);
• wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej;
• zakup maszyn, sprzętu i urządzeń;
• zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych;
• zakup wartości niematerialnych i prawnych;
• koszty wynagrodzeń i koszty zaangażowania personelu projektu i innych osób fizycznych świadczących usługi w
ramach projektu;
• wydatki związane z działalnością promocyjną w systemach komunikacji
• wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych
• koszty związane z ponownym uruchomieniem działalności gospodarczej, przeprofilowaniem prowadzonej działalności,
przebranżowieniem w tym zaopatrzenie w niezbędne surowce, uruchomienie/utrzymanie linii produkcyjnych takie jak:
surowce, półprodukty,
• pokrycie kosztów przygotowania projektu
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• wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń.

9. Jak długo firma musi istnieć na rynku aby móc aplikować o dotację?
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres powyżej 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie.

10. Jakie warunki musi spełnić MŚP aby móc wziąć udział w konkursie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy:
- posiadający status MŚP;
- negatywnie dotknięci skutkami epidemii COVID-19;
- prowadzący działalność gospodarczą przez okres powyżej 9 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
- realizujący projekt na terenie województwa łódzkiego i posiadając siedzibę, oddział, bądź stałe lub dodatkowe miejsce
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

11. Za ile miesięcy przedsiębiorca wskazują spadek obrotów, i za jakie miesiące?
Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym
lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego.

12. Jak można złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego IP,
Wniosek o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej, przy użyciu :
• strony internetowej/ za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego dla tego celu w systemie
informatycznym IP pod adresem . https://bip.cop.lodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy/. termin zakończenia naboru
wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem systemu informatycznego IP
• za pośrednictwem Poczty Polskiej - termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie to 12 lipca 2020 r.
godz. 24.00.
• osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - dopuszczalne tylko na podstawie odpowiedniego
Rozprzężenia Marszałka WŁ .- termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie składanych w siedzibie
COP to 13 lipca 2020 r.

13. Jaką datę uznaje się za datę złożenia wniosku?
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę:
• złożenia wniosku w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;
• wpływu wniosku na serwer/skrzynkę IP (w przypadku wysłania w formie dokumentu elektronicznego do Instytucji
Pośredniczącej);
• nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188).

14. Kiedy będą wyniki rozstrzygnięcia konkursu?
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2020 r

15. Czy mogę wziąć udział w konkursie jeśli jestem samozatrudniony?
Tak jest to konkurs dla sektora MŚP w tym również dla mikroprzedsiębiorstw.
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16. Czy mogę wziąć dotację tylko na cele obrotowe?
Trwający konkurs zakłada możliwość udzielenia dotacji na cele inwestycyjne i obrotowe. Aby móc część dotacji
przeznaczyć na cele obrotowe należy najpierw w ramach projektu dokonać inwestycji a następczo w ramach tej
inwestycji można skorzystać z dotacji na cele obrotowe (ale tylko w ramach realizacji danego projektu).

17. Jakie jest zabezpieczenie finansowe dla podpisywanej umowy o dofinansowanie
projektu?
Dla umowy o dofinansowanie podpisywanej z COP zabezpieczeniem jest weksel.

18. Czy jeśli wezmę pieniądze z tarczy to również mogę ubiegać się o przyznanie dotacji
w tym konkursie?
Tak, jeśli firma nie przekroczy limitów obu pomocy przypadających na jedno przedsiębiorstwo (limit wynosi 800 tys.
EURO).

19. Czy kolejność zgłoszeń w konkursie ma znaczenie?
Wszystkie złożone w konkursie projekty podlegają ocenie zarówno formalnej jak i merytorycznej. To suma punktów
będzie decydująca w kwestii przyznania dofinansowania, dlatego kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

20. Czy spółka posiadająca zaległości podatkowe może starać się o dotację UE?
Niestety taka spółka nie może brać udziału w konkursie (podstawa prawna Rozporządzenie Komisji UE nr 651).

21. Czy aktualny nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy tylko przedsiębiorców
mających własną działalność na terenie województwa łódzkiego czy dofinansowanie
dotyczy wszystkich województw?
W ramach trwającego konkursu projekt musi być realizowany na terenie województwa łódzkiego.

22. Czy mogę przeznaczyć dofinansowanie na inny profil niż ten, którym obecnie zajmuje
się moja firma? Obecnie posiadam produkcję spożywczą, a chciałbym rozpocząć
hodowlę zwierząt.
Głównym przedmiotem konkursu jest możliwość uzyskania dotacji na przebranżowienie, ale problem jest bardziej
złożony bo w tym konkretnym przypadku chodzi o rolnictwo i produkcje rolno-spożywczą. Ta dziedzina przemysłowa jest
wykluczona z udziału w konkursie, o czym mowa w zał. 3 do Regulaminu konkursu tj. Kryteriach wybory projektów
(kryterium merytoryczne nr 2): "działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, pomocy przyznawanej
przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
......."

23. Jesteśmy spółką cywilną czy wniosek powinna złożyć spółką czy któryś z dwóch
wspólników?
Regulamin nie dopuszcza projektów partnerskich, ale nie mówi nic o niemożności składania wniosku przez spółkę.

24. Czy w tym konkursie przeznaczając jakąś kwotę na zakup maszyn i urządzeń, maszyny
muszą być nowe czy mogą być używane po renowacji?
Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli spełnione
zostaną wszystkie wymienione poniżej warunki:
sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
5

-

sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w
przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków
publicznych,
cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt
podobnego nowego sprzętu.
Zakup nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych jest możliwy pod warunkiem, iż pozostaje on
w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem i jest niezbędny do osiągnięcia zamierzonego
efektu realizowanego projektu.

25. Czy w ramach dofinansowania w trwającym konkursie mogę zakupić grunt?
Tak, ale zakup gruntu objęty jest limitem 10% kosztów kwalifikowanych.

26. Jak należy rozliczyć koszty ze stawki ryczałtowej
Przy rozliczaniu wynagrodzeń 20% stawką ryczałtową nie ma konieczności udokumentowania jej wyliczenia. Warto
również zaznaczyć, że nie można łączyć w projekcie wynagrodzeń rozliczanych metodą tradycyjną i ryczałtem.

27. Czy przy pomocy de minimis można kwalifikować koszty poniesione przed złożeniem
wniosku?
Tak, jeżeli nie rozpoczął się on wcześniej niż 1stycznia 2014r. Nie można dofinansować projektów zakończonych,
przed dniem złożenia wniosku.

28. Czy projekt musi być innowacyjny?
Tak, projekt powinien być innowacyjny w skali danego przedsiębiorstwa - za to przyznawane punkty na ocenie
merytorycznej projektów. Innowacja to wprowadzenie do normalnej praktyki w ramach danego przedsiębiorstwa
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania , produktu usługi bądź procesu W zależności od sposobu realizacji tego
pomysłu możemy wprowadzić innowacje procesową – czyli. nowe procesy produkcji lub produktowa czyli nowe
produkty lub usługi. Przebranżowienie lub dodanie nowej funkcji do działalności firmy (innowacja na poziomie
przedsiębiorstwa ).

29. Czy VAT jest wydatkiem kwalifikowanym?
VAT w dotacjach unijnych jest wydatkiem niekwalifikowanym.

30. Czy pracownicy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy mogą pomóc mi w uzupełnieniu
wniosku o dofinansowanie?
W punkcie informacyjnym wyjaśniane są kwestie związane z zapisami regulaminu konkursu i ich załącznikami.
Uzupełnienie wniosku nie mieści się w zakresie kompetencji punktu informacyjnego.

31. Czy w trwającym konkursie można uzyskać dofinasowanie do leasingu samochodu?
Tak.
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32. Czy jeśli dostanę dotację to pokryje ona 85% kosztów nieruchomości, które chce
kupić?
Nie. Na zakup nieruchomości można przeznaczyć tylko 10% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z regulaminem
konkursu

33. Moja firma działa 9 miesięcy, ale w tym okresie nasz obrót był zerowy (brak
porównania spadku obrotu do poprzednich miesięcy). Czy mogę wziąć udział w
konkursie? Jak możemy wykazać pogorszenie sytuacji przedsiębiorstwa?
W ramach tego kryterium to wnioskodawca wybiera i wskazuje sposób w jaki chce udowodnić, że jest
poszkodowany na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 i dokumentuje to...
Ocenie podlega:
1- spadek obrotów gospodarczych w przedsiębiorstwie lub wzrost zapasów w następstwie wystąpienia epidemii
COVID-19,
2 - potwierdzone dokumentami księgowymi i umowami zerwanie dotychczasowego łańcucha dostaw,
uniemożlwiające prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej,
- zerwanie/rozwiązanie umowy o współpracy z dotychczasowymi partnerami finansowymi kontrahentami i
znaczącymi klientami, którzy odpowiadają za minimum 30% obrotów;
- brak możliwości wykonywania podstawowej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia epidemii COVID19 np. odgórne ogłoszone 13 marca 2020 "Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej
Mimo iż możecie Państwo spełniać kilka przesłanek wybieracie jedną gdyż zebrane w tym kryteriom punkty NIE
SUMUJĄ.
Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
roku poprzedniego.
Wzrost zapasów przedsiębiorcy wskazany w ewidencji ilościowej zapasów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznej ilości zapasów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego.
MIESIĄC to 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego
miesiąca kalendarzowego
Łańcuch dostaw - obejmuje wszelkie czynności związane z transportem oraz przeróbką towarów, wspominając tutaj
również o początkowym etapie, czyli pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju surowców oraz etapie końcowym tj. dostarczeniu
produktu konsumentom, podczas całego procesu produkcji lub wytwarzania usług. Negatywnym skutkiem może być
potwierdzona dokumentami księgowymi zerwanie/rozwiązanie współpracy z dotychczasowymi partnerami finansowymi,
kontrahentami i znaczącymi klientami tj. dochody z współpracy z tym klientem/kontrahentem odpowiadało za co najmniej
30% obrotów w ostatnim roku podatkowym przedsiębiorcy
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34. Kiedy mogę rozpocząć realizację projektu o dofinansowanie którego wnioskuję w
obecnym konkursie ogłoszonym przez COP.
Rozpoczęcie realizacji projektu może rozpocząć się dzień po złożeniu wniosku o dofinansowania (jeśli
finansowane jest z pomocy publicznej), jednak takie działanie wnioskodawcy podejmowane jest na jego ryzyko
bez gwarancji wyboru projektu do dofinansowania i finalnie podpisania umowy z nasza instytucją.

35. Czy w ramach konkursu można sfinansować szkolenie pracownika?
Tak, takie wydatki mieszczą się w katalogu wydatków związanych z cross-financingiem (do wysokości 10%
finansowania unijnego w ramach projektu) natomiast są to szkolenia specjalistyczne dotyczące głównie zakupionego
sprzętu, obsługi maszyny czy też treningu dotyczącego wprowadzenia nowej usługi. Można tu sfinansować:
a) wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, w tym:
- praca wynagrodzenie trenerów i szkoleniowców,
- dojazdy i zakwaterowanie trenerów,
- wynajem pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia szkoleń,
- catering dla uczestników szkolenia,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych,
- delegacje osób korzystających ze szkoleń.
(ZAŁĄCZNIK NR 5 ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 (EFRR))

36. Czy w ramach realizowanego projektu, dofinansowany ze środków unijnych sprzęt
mogę wynajmować?
Konkurs nie wyklucza takich projektów pod warunkiem, że spełnia założenia konkursu: "WSPARCIE MŚP
NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19" i że taki będzie PKD projektu - wynajem i na tym
będzie opierała się głównie projektowa działalność.

37. Czy założenie żłobka kwalifikuje się do wsparcia?
Na postawie kryterium formalnego nr 9 które mówi że ” Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji
dotyczących wsparcia infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych” a żłobki zaliczane są do tej grupy
instytucji w tym konkursie nie kwalifikują się do wsparcia

38. Czy przedsiębiorca opłacający KRUS może wnioskować o dotację? (moja działalność
gospodarcza jest wpisana do CEIDG)
Tak nie ma przeciwwskazań. pod warunkiem, że przedsiębiorca nie jest wykluczony na podstawie Kryterium
merytorycznego nr 2. I dodatkowo na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy oświadczyć, że dany
podmiot nie ma zaległości w uiszczaniu składek na ubezpieczenie.
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39. Co oznacza zapis limit na przygotowanie projektu –3,5% wydatków kwalifikowalnych?
Czy jako koszty kwalifikowalne można ująć we wniosku sporządzenie dokumentacji
konkursowej?
3,5 % na przygotowanie projektu to min. wydatki niezbędne do przygotowania projektu nie wniosku tj. np.
audyt energetyczny, czy przygotowanie studium wykonalności itp. Przygotowanie wniosku nie jest wydatkiem
kwalifikowalnym.

40. Na jaki dzień weryfikuje się poziom zatrudnienia wskazany we wniosku o
dofinansowanie?
Weryfikacja następuje na dzień składania wniosku i musi być zadeklarowane przez samego przedsiębiorcę.
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