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Źródła informacji o Funduszach Europejskich:

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

2. Portal Funduszy Europejskich.

3. Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020.

4. Instytucje wdrażające Fundusze Europejskie.



Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W województwie wielkopolskim działa sześć Punktów

Informacyjnych wchodzących w skład ogólnopolskiego

Systemu Informacji o Funduszach Europejskich:



Zadania sieci PIFE:

• udzielanie informacji o programach, w ramach których wdrażane są 

środki Unii Europejskiej;

• udzielanie informacji na etapie przygotowywania 

wniosków/projektów, realizacji i rozliczania projektów;

• informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z FE;

• upowszechnianie informacji o dostępnych projektach;

• organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń.

• organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych.

• dystrybucja materiałów informacyjnych.

Wszystkie usługi świadczone 

w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne.



Portal Funduszy Europejskich:

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl



Serwis WRPO 2014+:

www.WRPO.wielkopolskie.pl



www.facebook.com/WRPOwielkopolska



www.twitter.com

WRPO / @WRPO_2014_2020



Program:

1. Sprawy organizacyjne;

2. Definicja MŚP;

3. Informacje dla przedsiębiorstw średnich nt. dotacji na kapitał obrotowy;

4. Założenia do grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych 
przedsiębiorstw w Wielkopolsce – aktualne informacje;

5. Najczęściej zadawane pytania;

6. Q&A – pytania od uczestników webinarium;

7. Ankieta.



Sprawy organizacyjne:

Celem webinarium jest przekazanie aktualnych informacji o planowanym 
wsparciu oraz wyjaśnienie wątpliwości z nim związanych, a także wskazanie 

właściwego źródła informacji.

1. Prezentacja zostanie zamieszczona po zakończeniu webinarium na stronie 
www.wrpo.wielkopolskie.pl pod ogłoszeniem;

2. Nagranie zostanie udostępnione na YouTube profil WRPO Wielkopolska;

3. Najczęściej zadawane pytania oraz pytania od uczestników webinarium 
omówimy pod koniec spotkania;

4. Pozostałe pytania prosimy o kierować do wielkopolskich Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich: 
www.wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne


Kryterium oceny Mikro Małe Średnie

liczba 
zatrudnionych

mniej niż 10 osób mniej niż 50 osób
mniej niż 250 

osób

obrót netto
do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro

lub

suma bilansowa do 2 mln euro do 10 mln euro do 43 mln euro

Podział na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2014-2020

(PO IR)

www.poir.gov.pl



Wskazując województwo należy 
wybrać program operacyjny (POIR lub 
POPW), w którym będzie składany 
wniosek o dofinansowanie. Po 
złożeniu wniosku nie będzie 
możliwości zmiany programu. Należy 
się upewnić, że wskazane 
województwo znajduje się w 
odpowiednim rejestrze (KRS, CEIFG, 
REGON). 



Wsparcie dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia 

pandemii COVID-19:

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach POIR:

• wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, 
który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia 
pomocy, znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o 
co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,

• średnie przedsiębiorstwo: podmiot, który zatrudnia więcej niż 49 
pracowników, ale mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln 
euro,

• dofinansowanie można przeznaczyć na koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, 



Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych:

• opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu (czynsz za wynajem, 
opłaty licznikowe),

• usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń,

• usługi ochrony i monitoringu,

• usługi telekomunikacyjne, pocztowe,

• zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,

• zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej,

• zakup ochronnej odzieży służbowej,

• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,

• usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa 
podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych,

• zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów 
służbowych,

• ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.



Wsparcie dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia 

pandemii COVID-19:

• do określenia stawki jednostkowej (wyrażającej kwotę dofinansowania) 
ustala się liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na 
pełne etaty - FTE (do liczby pracowników włącza się osoby zatrudnione na 
umowie o pracę), kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki 
jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w 
których wnioskodawca potrzebuje wsparcia (maksymalnie 3 miesiące),

• dofinansowanie wynosi 100%, będzie wypłacane w postaci zaliczki,

• Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie,

• organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

• nabór wniosków trwa od 15 czerwca do 31 lipca br.

• dokumentacja konkursowa jest dostępna tutaj: 
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-
obrotowy#opis

https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#opis


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020

(WRPO 2014+)

www.wrpo.wielkopolskie.pl



Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID 19

dla MŚP Wielkopolski poprzez granty bezzwrotne 
przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego



Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID 19 dla MŚP Wielkopolski poprzez 
granty bezzwrotne przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego:

• wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) 
które spełniają wszystkie poniższe warunki łącznie:

- są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim (wg CEiDG lub KRS),

- prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.,

- nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.,

- w związku z wystąpieniem pandemii CODIV-19 znalazły się w sytuacji nagłego 
niedoboru lub nawet braku płynności finansowej,

- odnotowały spadek przychodów o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 
miesiąca 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,

- na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania nie zalegały z 
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

- nie prowadzą działalności w sektorach zastrzeżonych. 



Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID 19 dla MŚP Wielkopolski poprzez 
granty bezzwrotne przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego:

• do określenia stawki jednostkowej (wyrażającej kwotę dofinansowania) 
ustala się liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na 
pełne etaty (do liczby pracowników włącza się osoby zatrudnione na 
umowie o pracę), kwotę dofinansowania określa wzór 

7 845,11 zł x √FTE x 3

• dofinansowanie w formie grantu, do 100%, 

• granty będą udzielane przez wybranego Grantodawcę,

• aktualnie trwają prace nad wyborem Grantodawcy, planowany termin 
rozpoczęcia naboru to koniec lipca br.

• więcej informacji tutaj: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/przygotowujemy-wsparcie-
przedsiebiorstw-w-zakresie-finansowania-kapitalu-obrotowego

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/przygotowujemy-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-finansowania-kapitalu-obrotowego


Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID 19 dla MŚP Wielkopolski poprzez 
granty bezzwrotne przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego:

• Bazową kwotę grantu dla mikro- i małych przedsiębiorców ustala się 
według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 
grudnia 2019 r.;

• Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty bazowej grantu 
dla mikroprzedsiębiorców w żadnym wypadku nie może być wyższe niż 9 
pracowników, a dla małych przedsiębiorców nie może być wyższe niż 49 
pracowników;

• Wnioskodawca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości 
wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych 
dostępnych u przedsiębiorcy.



W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant              

w ramach dwóch typów: TYP A wg kodów PDK oraz TYP B - pozostałe

TYP A:

55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

55.30.Z pola kempingowe (włączają pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z działalność związana z projekcją filmów;

79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.59.A nauka języków obcych;

85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A działalność fizjoterapeutyczna;



W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant              

w ramach dwóch typów: TYP A wg kodów PDK oraz TYP B - pozostałe

TYP A - C.D:
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza; 

90.04.Z działalność obiektów kulturalnych;

91.03.Z działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;

91.04.Z działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;

93.11.Z działalność obiektów sportowych;

93.12.Z działalność klubów sportowych;

93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

96.02.Z fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.



www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/391

WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW
W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

„WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”
znajdują się na stronie:

UWAGA!
Ogłoszony nabór wniosku dotyczy wyboru Grantodawcy! 
Nie jest skierowany do grantobiorców – przedsiębiorstw.



Najczęściej zadawane pytania

dotyczące grantów na kapitał obrotowy



1. Jaki jest termin naboru wniosków?



2. Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia 
wniosku?

Gdzie znajdują się formularze?



3. W jaki sposób będzie można złożyć wniosek, 
elektronicznie czy na papierze?

Czy potrzebny będzie podpis kwalifikowany?



4. Czy grant będzie można przeznaczyć na zakup 
sprzętu?



5. Czy skorzystanie przez firmę ze wsparcia w ramach 
Tarczy Antykryzysowej lub innych programów 

pomocowych uniemożliwia skorzystanie z dotacji na 
kapitał obrotowy?



6. Przedsiębiorca nie prowadzi: (…) działalności 
instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas 

spółdzielczych – proszę o wyjaśnienie



7. Czy liczba etatów FTE może być ułamkiem (np. 1,5)? 
Jeśli nie, to czy można tę wartość zaokrąglić w górę?



8. Czy przedsiębiorstwo, które zawiesiło swoją 
działalność w związku z COVID-19, będzie się mogło 

starać o dotację?



Q&A

- pytania od uczestników webinarium



Prosimy o wypełnienie ankiet

- link znajduje się na Państwa skrzynkach 
pocztowych e-mail



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

ADA TWAROWSKA
BARTOSZ NOCHOWICZ

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Poznaniu

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

w Poznaniu



Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61- 714 Poznań

Godziny pracy:
pon. 7:30 – 18:00, wt.- pt. 7:30 – 15:30

tel. 61 626 61 90 (92, 93)
61 626 72 46

e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
info.fe@wielkopolskie.pl


