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DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCW
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. ogłasza
nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji dla mikro* i małych przedsiębiorców** na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w Rozdziale 3, od 7 do 9
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.2021 poz. 152).
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
1. którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności jednym z niżej wymienionych
kodów:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z1, 86.90.A, 86.90.D, 90.01
Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
(w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej) 1 ,
2. których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (należy wyliczać
spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z
„części" oznaczonej określonym kodem PKD),
3. których działalność gospodarcza nie była zawieszona w okresie obejmującym dzień 30 listopada 2020
r.,
4. których działalność gospodarcza nie jest zawieszona na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji,
5. którzy nie naruszyli ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz.
1845 z późn. zm.).
Dotacja udzielana jest jednorazowo do wysokości 5.000,00 zł.
Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 wyżej cytowanego rozporządzenia z uwzględnieniem
przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.1842 z późn. zm), co oznacza, że ustawa reguluje kwestie
dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.
Zgodnie z 7 ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie
danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. To oznacza, że zmiany
przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 listopada 2020 r.) nie
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będą uwzględniane.
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze
środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na
podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze 4 ustawy. Należy jednak brać pod
uwagę to, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków
publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
Mikroprzedsiębiorca* – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
Mały przedsiębiorca** - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą).
Zasady składania wniosków
1. Wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal
praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy.
W serwisie znajduje się kreator wniosku, należy go wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym. Składając dokumenty elektronicznie i podpisując
korespondencję w ww. sposób podpisywany jest cały komplet dokumentacji.
2. Wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane do dnia 31 marca 2021 r.
3. Wnioski złożone w wersji papierowej pozostaną bez rozpatrzenia.
POMOC PUBLICZNA
Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w
celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r.
ze zm.).
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Załączniki
Informacji pomoc publiczna COVID-19 rozp.xlsx (xlsx, 30 KB)
Zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przeds rozp. rozdz. 3.pdf (pdf, 254 KB)
Tabela kodów PKD 2007 rozp. rozdz. 3.pdf (pdf, 140 KB)
Instrukcja składania wniosku praca.gov.pl rozp. rozdz. 3.pdf (pdf, 2032 KB)

https://koszalin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

3/3

