Bariery i utrudnienia w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy, organizowanych w poszczególnych województwach, w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w celu wsparcia mikro- i małych przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu
w związku z pandemią COVID-19 – w kontekście wniosków i postulatów przedsiębiorców wpływających do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2020 r.

Województwo

Kryterium spadku
przychodu (co
najmniej)

Kryterium PKD
Dział 55 – Zakwaterowanie
Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane
Dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
Dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

dolnośląskie

50%

kujawskopomorskie

70%

brak

lubelskie

30%

brak

lubuskie

25%

brak

łódzkie

30%

małopolskie

75%

mazowieckie

50%

brak
jednosoobowe działalności gospodarcze (tylko osoby fizyczne niezatrudniające pracowników)
I nabór:
Dział 55 zakwaterowanie;
– podklasy 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
Dział 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane;
– podklasy 82.30.z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
– podklasy 90.01.z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
– podklasy 90.02.z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Pula przeznaczona na
sfinansowanie grantów
(dotacji) - PLN

I nabór (anulowany)
II nabór 74 743 038
III nabór 30 452 949,22

47 169 811,32
I nabór (anulowany)
II nabór 74 000 000
ok. 27 000 000
I nabór (anulowany)
II nabór 57 304 000
początkowo 16 000 000,
następnie zwiększono do 33
300 000

I nabór: 66 996 000,00
II nabór: 44 705 000,00

Liczba złożonych wniosków

II nabór: 1806
III nabór: 1066

Wnioskowana kwota
dofinansowania (łącznie)

Liczba wniosków, które
przeszły pozytywną ocenę lub
zostały skierowane do wsparcia

II nabór 73 471 862,43
III nabór 40 013 254,17

II nabór: 1321
II nabór: 757

12 413

366 900 000

15 840

513 558 719,31

1693

ok. 60 000 000

12 409

521 010 940,08

3699

ok 33 300 000

1736 (9975 na liście rezerwowej)
1213
190
1903

3699

I nabór 1276

I nabór 2145
II nabór bd.

I nabór 81 400 000
II nabór bd.

I nabór: 1,5 tys.
II nabór ponad 1,2 tys.

bd.

I nabór: 294
II nabór: 387

bd.

bd.

65 z branży turystycznej
i okołoturystycznej oraz 115
z pozostałych branż (na dzień
6 listopada 2020)

1034
324

bd.
bd.

914
271

II nabór 611

II nabór:
działalność: transportowa (PKD: 49.39.Z; 52.29.C), gastronomiczna (PKD: 56.21.Z; 56.29.Z; 56.10.B), działalność agencji reklamowych
(PKD: 73.11.Z), fotograficzna (PKD: 74.20.Z), artystyczna i literacka (PKD: 90.03.Z), sportowa (PKD: 93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z;
93.19.Z), rozrywkowa (PKD: 93.21.Z; 93.29.Z w tym: 93.29.A i 93.29.B) oraz drukarska (PKD: 18.12.Z).
opolskie

30%

podkarpackie

podlaskie
pomorskie

brak

co do zasady brak: część puli dostepna wyłącznie w branżach turystycznej i okołoturystycznej)

50%
30%
30%

brak
tzw. branże przemysłu czasu wolnego

I nabór: 14 284 763,00
II nabór: 10 307 237,00
(zwiększono ostatecznie do
ponad 18 500 000)
39 425 606,54 (w tym
adresowane do wszystkich
branż poza branżą turystyczną
i okołoturystyczną: 27 597
924,58)
35 000 000,00
30 000 000,00

Brak konkursu - województwo śląskie od 6 kwietnia realizowało własny program wsparcia MŚP z konkursem na inwestycje oraz wsparcie kosztów bieżących w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

śląskie

świętokrzyskie

30%

warmińskomazurskie

30%

I nabór: połowa puli dla branż związanych z turystką, gastronomią, działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową, a także
organizacją targów i kongresów, usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi i tatuażu, pozostałe środki - inni przedsiębiorcy
II nabór: wszyscy

brak

I nabór: 40000000,00+20 000
000,00 przesuniętych z
Europejskiego Funduszu
Społecznego
II nabór: 4000000,00

I nabór 13 947
II nabór 3305

bd.

I nabór (anulowany)
II nabór 39 528 900,00

II nabór: 13508

425 540 604

I nabór 1223 (szansa na
dofinansowanie dodatkowych
230 wniosków z listy rezerwowej
II nabór: 149 (trwa ocena 350
kolejnych)

455 (wg pierwszej listy
cząstkowej z 17.12.2020)

wielkopolskie

30%

zachodniopomorskie

50%

część puli wyłącznie dla grupy A:
a) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
b) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
c) 55.30.Z – pola kempingowe (włączają pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
d) 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
e) 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
f) 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
g) 79.11.A – działalność agentów turystycznych;
h) 79.11.B – działalność pośredników turystycznych;
i) 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki;
j) 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
k) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
l) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
m) 85.59.A – nauka języków obcych;
n) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
o) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;
p) 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
q) 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
r) 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza;
s) 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych;
t) 91.03.Z – działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
u) 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
v) 93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
w) 93.12.Z – działalność klubów sportowych;
x) 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
y) 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
z) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
aa) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
bb) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
cc) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
pozostała część puli - grupa B, czyli przedsiębiorcy posiadający kody PKD niewymienione w grupie A

brak
Razem:

1 696 000 000

2856 (wg listy z 18.11.2020 r.,
dotyczącej wniosków
zakwalifikowanych do dalszej
weryfikacji)

2007

64 182 149,07

około 1100

138034

3 875 377 529,06

20535

Łącznie: 94 293 867,92,00
A: 37 717 547,17
B: 56 576 320,75

50 138

49 354 900,00
840 058 836,00

