OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 1/FWI/2020
z dnia 19 maja 2020 r.
w ramach Umowy nr UM_WR.431.1.167.2020 o dofinansowanie projektu grantowego
pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług
Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP,
Schemat: Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków
COVID-19
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Grantodawca)
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

I.

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski - 1 czerwca 2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 16 czerwca 2020 godz. 16.00,
przy czym w sytuacji wyczerpania 120% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega
prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem
na stronie internetowej projektu. Komunikat o zakończeniu naboru zamieszczony zostanie w dniu
wyczerpania 120% alokacji.
Nabór nie jest podzielony na rundy.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru - 20 lipca 2020 r.
II.

Kto może składać wnioski o powierzenie grantu

O powierzenie grantu w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO mogą ubiegać się podmioty
spełniające następujące wymogi:


III.

posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy1 oraz
prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.2
Na co można otrzymać dofinansowanie

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na:
o

1
2

Schemat 1: dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub
wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla
przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19,

W ramach schematu 3. o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy.
oraz prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wg. stanu na dzień 01.02.2020r.
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o

Schemat 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze
(wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

UWAGA:
Istnieje możliwość połączenia ubiegania się o wsparcie w ramach schematu 1 i 3, przy czym
przedsiębiorca może zrobić to wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a wielkość
wsparcia w ramach tego wniosku nie może przekroczyć 60 000 zł.
IV.

Kryteria wyboru projektów

Grantodawca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o zasady wskazane w par. 7 Regulaminu
naboru wniosków oraz kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych schematów zostały szczegółowo opisane
w załącznikach do Regulaminu naboru.
V.

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu i maksymalna
wartość wsparcia

Maksymalny dopuszczalny poziom intensywności pomocy w formie grantu ze środków EFRR w ramach
FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wynosi:
- 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych
Rozporządzeniem 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. poz. 773) – dotyczy Schematu 1,
- 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów objętych pomocą de
minimis – dotyczy schematu 3,
Szczegółowe zasady określania maksymalnego poziomu intensywności pomocy w formie grantu
opisane zostały w Regulaminie naboru.
Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO wsparcie w
wysokości nie wyższej niż 60 000 zł, przy czym:
- w ramach schematu 1: maksymalnie 30 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na
dotychczasowym poziomie lub maksymalnie 60 000 zł, w przypadku utrzymania zatrudnienia na
dotychczasowym poziomie oraz utworzenia jednego nowego miejsca pracy (1 etatu EPC),
- w ramach schematu 3: 2 000 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy, jednocześnie nie więcej niż
wyposażenie 3 punktów handlowych u jednego przedsiębiorcy tj. 6 000 zł.
Szczegółowe zasady określania maksymalnej wartości wsparcia opisane zostały w Regulaminie naboru.
VI.

Ogólna pula środków przeznaczona na pomoc udzielaną w formie grantów w ramach naboru
nr 1/FWI/2020, w tym na :

 Schemat 1: 31 232 322,71 zł
 Schemat 3: 1 000 000,00 zł
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Przy czym alokacja dla schematu 1 podzielona jest na powiaty zgodnie z załączoną do ogłoszenia
tabelą.
W przypadku niewykorzystania środków w poszczególnych powiatach, środki te zostaną przesunięte
do puli powiatów, w których zainteresowanie wsparciem było najwyższe (wg. wartości wnioskowanej
kwoty wsparcia ogółem).
VII.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Grantobiorcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym,
przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku
o powierzenie grantu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
Protest jest to pisemne wystąpienie Grantobiorcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie
zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które
wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny
wniosku o powierzenie grantu, po otrzymaniu przez grantobiorcę informacji o wynikach jego
weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych
kryteriów wyboru projektów.
Grantobiorca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów, składanych w
odpowiedzi na przedmiotowy nabór opisane są w par. 11 Regulaminu naboru.
VIII.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o powierzenie grantu dla projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu3 dostępnym na stronie internetowej www.tarr.org.pl.
Następnie w celu potwierdzenia złożenia wniosku oraz treści w nim zawartych należy złożyć w formie
elektronicznej stosowne oświadczenie.
Termin, miejsce i forma składania wniosków o powierzenie grantu zostały szczegółowo opisane w §6
Regulaminu naboru.
IX.

Informacje na temat naboru

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin
naboru, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
www.tarr.org.pl
Biuro projektu prowadzi Grantodawca:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
tel. 56 699 54 97 i 56 699 54 92; e-mail: grantycovid19@tarr.org.pl
Informacji dotyczących naboru udziela również Partner projektu:
w Toruniu: Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 38,
tel. 508 434 108; e-mail: granty@kpfp.org.pl

3

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków, uwagi i błędy należy zgłaszać na
adres: grantycovid19@tarr.org.pl.
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PODZIAŁ ŚRODKÓW NA POWIATY W RAMACH SCHEMATU 1:

Powiaty

1

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat aleksandrowski

2

Powiat brodnicki

3

Powiat bydgoski

4

Powiat chełmiński

5

Powiat golubsko-dobrzyński

6

Powiat grudziądzki

7

Powiat inowrocławski

8

Powiat lipnowski

9

Powiat mogileński

10 Powiat nakielski
11 Powiat radziejowski
12 Powiat rypiński
13 Powiat sępoleński
14 Powiat świecki
15 Powiat toruński
16 Powiat tucholski
17 Powiat wąbrzeski
18 Powiat włocławski
19 Powiat żniński
20 Bydgoszcz
21 Grudziądz
22 Toruń
23 Włocławek

Łączna ilość środków

834 802,62
1 106 354,66
1 980 256,94
694 169,58
635 517,88
547 198,78
2 246 957,87
894 575,21
617 467,85
1 176 458,76
570 556,62
602 239,63
567 954,48
1 347 974,83
1 660 209,81
655 498,60
469 092,19
1 142 906,61
973 113,20
5 949 209,72
1 348 222,34
3 546 620,33
1 664 964,18
31 232 322,71
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