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2. Z jakich miesięcy wyliczyć wartość dochodu brutto?
3. Jak wyliczyć wartość otrzymanej pomocy "antycovid"?
4. Co można sfinansować w ramach projektu?
5. Kiedy i na jaki okres muszę zatrudnić pracownika na
utworzone w ramach projektu stanowisko pracy, jeśli
chcę skorzystać z dofinansowania w wysokości 60.000
zł?
6. Czy w ramach projektu mogę zakupić używane środki
trwałe?
7. Jaki podać kod PKD we wniosku o powierzenie
grantu?
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W jaki sposób i za jaki okres wyliczyć stan
zatrudnienia w przedsiębiorstwie?

Do średniorocznego zatrudnienia wliczane są tylko osoby zatrudnione na
umowę o pracę. Obecny poziom zatrudnienia wyliczony na podstawie
formularza ZUS RCA jako średnia liczba pracowników z kolejno
następujących po sobie 12 miesięcy.
Pamiętaj !!! Liczbę osób zatrudnionych należy pomniejszyć o osoby, które
nie świadczą / nie świadczyły pracy (np. zasiłek macierzyński,
wychowawczy) i o osoby, które są zatrudnione na zastępstwo. Do
średniorocznego stanu zatrudnienia nie wlicza się osób zatrudnionych na
umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło i umowy zlecenia), młodocianych
uczniów na praktycznej nauce zawodu. Osoby samozatrudnione wpisują
wartość 1.

Z jakich miesięcy wyliczyć
wartość dochodu brutto?

Przez spadek dochodu brutto rozumie się spadek dochodu, przed
opodatkowaniem, obliczony jako stosunek łącznych dochodów przed
opodatkowaniem w ciągu 2 kolejnych, ostatnich zamkniętych okresów na
dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu w porównaniu do łącznych
dochodów przed opodatkowaniem z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku przedsiębiorców
działających krócej, gdy niemożliwe będzie porównanie dochodów do
analogicznego okresu z roku poprzedniego, wówczas jako okres
porównawczy będzie brany pod uwagę okres pierwszych pełnych dwóch
miesięcy prowadzenia działalności.

Pamiętaj!!! W obecnym naborze ostatnim zamkniętym okresem będzie
sierpień-wrzesień 2020 r. lub wrzesień-październik 2020 r.
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Jak wyliczyć wartość
otrzymanej pomocy "antycovid"?
W celu wyliczenia wartości otrzymanej pomocy antycovid należy zastosować
kurs NBP z dnia otrzymania pomocy. Na każdej decyzji lub umowie
o udzieleniu pomocy powinna zostać wskazana kwota pomocy w euro.
W rozumieniu obecnych przepisów pomoc publiczna antycovid to:
zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS
świadczenie postojowe
zwolnienie z podatku od nieruchomości
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenie społeczne
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników - wnioski
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników
przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w
kwietniu, maju, czerwcu 2020 r. nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
jednorazowa mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorców
subwencja finansowa z PFR

Pamiętaj!!!
Pomoc antycovid możesz sprawdzić w bazie SUDOP dostępnej pod adresem:
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary - wystarczy wpisać swój
NIP i wybrać pomoc antycovid. Jeśli w dostępnym na tej stronie zestawieniu
nie ma informacji o pomocy, którą otrzymałeś, może to oznaczać, że nie
została ona tam wprowadzona, w takim przypadku należy obliczyć
samodzielnie wartość otrzymanej pomocy.
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Co można sfinansować w ramach projektu?

W ramach Schematu 1 można sfinansować
zakup rzeczowych aktywów trwałych czyli
np. maszyn lub urządzeń oraz wartości
niematerialnych i prawnych czyli np.
oprogramowania i licencji związanych
z dywersyfikacją działalności
przedsiębiorstwa.
Pamiętaj!!!
Zakupy mają prowadzić do wprowadzenia
nowych produktów/usług lub
wprowadzenie nowej metody produkcji
/ świadczenia usług dla przedsiębiorców
dotkniętych skutkami COVID-19.

Kiedy i na jaki okres muszę zatrudnić
pracownika na utworzone w ramach projektu
stanowisko pracy, jeśli chcę
skorzystać z dofinansowania w wysokości 60.000 zł??
Zwiększenie zatrudnienia
powinno nastąpić najpóźniej
w ciągu 12 m-cy od dnia
zakończenia projektu, musi ono
spełniać wymóg trwałości tzn.
musi być utrzymane przez
beneficjenta przez co najmniej
1 rok od daty utworzenia danego
stanowiska pracy.
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Czy w ramach projektu mogę zakupić
używane środki trwałe?

Tak, zakupione w ramach projektu środki trwałe mogą być używane jednak
nie dopuszcza się zakupu używanego środka trwałego, który w ciągu 7
poprzednich lat był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub
dotacji z krajowych środków publicznych.
Pamiętaj !!!
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.

Jaki kod PKD podać we wniosku
o powierzenie grantu?

We wniosku należy wskazać główny kod PKD, którego dotyczyć będzie
projekt, na który przedsiębiorca ubiega się o grant.

Pamiętaj!!!
Kod PKD, musi być zgodny z danymi ujawnionymi w dokumencie
rejestrowym Wnioskodawcy (odpowiednio w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
według stanu na dzień złożenia wniosku o płatność końcową.
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UWAGA! WAŻNE DATY!

Nabór rozpocznie się 17.11.2020 r. o godz.
13:00 i potrwa do wyczerpania 145%
alokacji przeznaczonych na niego
środków, nie dłużej niż do 24.11.2020 r.

Rejestracja nowych użytkowników w
Generatorze wniosków będzie możliwa
od 17.11.2020 r. od godziny 8.00 do 11.59.
Następnie w godzinach 12.00-12.59
nastąpi przerwa techniczna.
Wnioski będzie można składać od
godziny 13.00, wówczas również nadal
będzie możliwa rejestracja nowych
użytkowników.
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