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Wsparcie dla M�P dotkniętych skutkami epidemii

COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych

środków trwałych i wartości niematerialnych

 i prawnych



*z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji �rodków Trwałych

Wsparcie dla mikro, małym i średnich przedsiębiorstw dotkniętych
skutkami epidemii COVID -19 w zakresie inwestycji produkcyjno –
usługowych. 

Projekty dotyczyć mogą jedynie zakupu ruchomych środków trwałych*
i/albo wartości niematerialnych i prawnych (wraz z kosztami wdrożenia**).
 

**z wyłączeniem kosztów ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń

Przedmiot konkursu



Kto może być wnioskodawcą? 

 Podmioty realizujące projekt na terenie województwa dolnośląskiego

 Przedsiębiorcy z sektora M�P (mikro/małe lub średnie)

Przedsiębiorstwo, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży)
o co najmniej 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów (przychodów ze
sprzedaży) w roku 2020 r., w stosunku do 2019 r.

Przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami
podatków i składek na ZUS/KRUS 



Premiowane projekty

Przebranżowienie Wnioskodawcy - czyli rozpoczęcie prowadzenia
działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż
ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność
gospodarczą
 
Poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/
produktu (dotychczas nie oferowanej w przedsiębiorstwie)
-



Jakie projekty mają większą szansę na
dofinansowanie?

Wnioskodawca posiada swoja główną siedzibę na terenie
województwa dolnośląskiego

Wnioskodawca posiada poziom spodku obrotów pow. 40%

Wnioskodawca uwzględni efekt ekologiczny projektu np.
wykorzystanie OZE (np. wymiana źródła ciepła na zasilane OZE,
montaż paneli fotowoltaicznych 



Istnieje możliwość zaliczkowania realziacji projektu  do 90%
przyznanej kwoty dofinansowania.

Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 
30 czerwca 2023 r. 

Każdy z wnioskodawców może złożyć w tym konkursie tylko
jeden wniosek o dofinansowanie 

WAŻNE! 



Wartość 
wsparcia:

MOŻESZ OTRZYMA� 
MAKSYMALNIE

400 000,00 zł 

ALOKACJA KONKURSU

40 471 609,02 zł 

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to 
co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu. 

 
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis  lub pomoc w formie dotacji w celu wspierania

polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
 



Terminy zgłoszeń

Rozpoczęcie
 

30.06.2021
 

Zakończenie:
 

14.07.2021

Konkurs  nie jest podzielony na rundy.

 
Orientacyjny termin

rozstrzygnięcia konkursu to
październik 2021 r.
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