
 

 

Województwo Dolnośląskie. 

1.5.D. Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie:  

Od 30 czerwca 2021 r. 

Poziom dofinansowania: 

80% 

Dla kogo: 

Mikro-,małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Na co: 

Wsparcie inwestycyjne – wyłącznie zakup ruchomych środków trwałych 

i  wartości niematerialnych i prawnych. 

Kluczowe kryteria dofinansowania: 

• Beneficjent posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność 

na  terenie woj. Dolnośląskiego. W przypadku braku w dokumencie 

rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/ oddziału /miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego, do wniosku o 

dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze 

posiadania, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach 

administracyjnych województwa dolnośląskiego.  

• Odnotowany przez Wnioskodawcę spadek średniorocznych obrotów 

(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w roku 2020 w stosunku do 

obrotów (przychodów ze sprzedaży) w  roku 2019 wyniósł. 

• Projekt powinien być realizowany w granicach administracyjnych 

województw dolnośląskiego. 

• Wnioskodawca posiada potencjał finansowy zapewniający wykonalność 

projektu oraz czy źródła projektu i montaż finansowy przedstawiony 

w  dokumentacji aplikacyjnej dają gwarancję prawidłowej realizacji 

projektu i utrzymania projektu w okresie trwałości. 

 



 

 

Wykazany przez Wnioskodawcę spadek średniorocznych obrotów (przychodów 

ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) 

w  roku 2019 wyniósł:  

• od 30% do 40%  – 0 pkt., 

• powyżej 40% – 1 pkt, 

• powyżej 50% – 3 pkt.,  

• powyżej 60% – 5 pkt., 

• powyżej 70% – 8 pkt. 

Poziom spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) weryfikowany na podstawie 

załącznika do wniosku obrazującego procentowy spadek obrotów (przychodów 

ze sprzedaży). 

 

Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi: 

• przebranżowienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpoczęcie 

prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów 

PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi 

działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid - 

4 pkt.; 

Weryfikowane na podstawie opisu planowanego przedsięwzięcia we wniosku, 

uwzględniającego m.in. wykazanie zmiany kodu PKD nowej działalności 

gospodarczej w odpowiednim rejestrze (DCEIDG, KRS, REGON); 

• poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ 

produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności 

gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19 – 4 pkt.  

Przez dywersyfikację należy rozumieć wprowadzenie w przedsiębiorstwie 

produktu/usługi, która dotychczas nie była oferowana w przedsiębiorstwie. 

Znaczne ulepszenie produktów/usług dotychczas oferowanych nie spełnia 

warunku dywersyfikacji. 

 



 

 

• Przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie na dzień 31 marca 2021 r. jako 

przeważającą działalność gospodarczą w publicznym rejestrze działalności 

gospodarczej wykazywało wpis w jednym z poniższych kodów PKD, 

związanych z turystyką: 

− Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie 

− Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

− Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, 

pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 

usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

• Sekcja R, cały Dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. 

 

• Wielkość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu mieści się 

w  przedziale: 

− od 30 tys. zł do 100 tys. zł – 4 pkt.  

− powyżej 100 tys. zł do 150 tys. – 3 pkt. 

− powyżej 150 tys. zł do 200 tys. zł – 2 pkt. 

− powyżej 200 tys. zł do 300 tys. zł – 1 pkt. 

− powyżej 300 tys. zł do 400 000 zł – 0 pkt. 

 

•  Projekt zawiera jako dodatkowy składnik projektu jeden z poniższych 

elementów: 

− wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją 

w dyrektywie 2012/27/UE; 

− zastosowanie technologii efektywnych energetycznie 

w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii 

produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie); 

− wykorzystanie OZE (np. wymiana źródła ciepła na zasilane OZE, montaż 

paneli fotowoltaicznych itp.); 

− wykorzystanie wód opadowych. 

− Jeżeli projekt przewiduje przynajmniej jeden z ww. elementów, 

otrzymuje 4 pkt.  

 

 


