
 

 



SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu �wiadczenia specjalistycznych usług
doradczych, w kt�rym firmy z wojew�dztwa pomorskiego mogą otrzyma�
dofinansowanie w wysoko�ci 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. 



Przedsiębiorca

MSP

woj. pomorskie

 badanie wstępne



 
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, kt�rej odrębna ustawa
przyznaje zdolno�� prawną, wykonująca działalno�� gospodarczą.
 





mikroprzedsiębiorstwem może ubiega� się o dofinansowanie SUD,
kt�rych łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 

małym przedsiębiorstwem może ubiega� się o dofinansowanie SUD,
kt�rych łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 

�rednim przedsiębiorstwem może ubiega� się o dofinansowanie SUD,
kt�rych łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 

Każdorazowo w konkursie Jeden Wnioskodawca będący: 

                                      50 000,00 PLN

                                     100 000,00 PLN

                                     150 000,00 PLN



Możliwo�� skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych firmy,
realizowanego przez do�wiadczonych konsultant�w z wykorzystaniem
profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego

Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w
katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia
Biznesu)

Grant w wysoko�ci 50% ceny netto na zakup specjalistycznej usługi
doradczej



Katalog instytucji otoczenia biznesu 
www.spektrum.arp.gda.pl
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formularz zgłoszeniowy na stronie
www.arp.gda.pl

ZGŁOSZENIE NA BADANIE
WSTĘPNE

rozmowa telefoniczna/platforma
ZOOM/formularz badania

wstępnego/oświadczenie o statusie MSP

BADANIE WSTĘPNE
POTRZEB

PRZEDSIĘBIORSTWA

 

ZAKOŃCZENIE
WSTĘPNEGO ETAPU,

WYBÓR FIRMY
DORADCZEJ 

nieobowiązkowy/pogłębione badanie potrzeb

PREAUDYT

ogłoszenie/regulamin/dokumentacja
konkursowa na stronie www.arp.gda.pl

APLIKOWANIE O GRANTY



Termin składania wniosk�w 
 

Konkurs otwarty
 

Spos�b składania wniosk�w 
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy
przesła� do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na adres wskazany poniżej. 

 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gda�sk

 
Szczeg�łowe zasady składania wniosk�w o udzielenie grantu są okre�lone 

w regulaminie konkursu.
 



Proces oceny wniosków 
 w konkursie 

Ocena formalna Ocena merytoryczna Ogłoszenie listy
ocenionych wniosków

 



Kryteria
formalne

Poprawność złożenia wniosku1
Kompletność i poprawność wniosku 
i załączników 

wykonawca SUD znajduje się w bazie IOB 
i posiada akredytację w odpowiednim obszarze SUD
na dzień wysłania wniosku o grant.

2
Kwalifikowalność wnioskodawcy
a. statusu MŚP, 
b. siedziby na terenie województwa
pomorskiego, 
c. czy przeszedł badanie wstępne 

3

4 Kwalifikowalność wykonawcy SUD



Kryteria
formalne

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z
ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych 

5

Kwalifikowalność okresu realizacji projektu 

okres realizacji projektu nie może kończyć się później,
niż w dniu 31.12.2022 r.;

6

Pomoc publiczna i poziom dofinansowania

pomoc publiczna na usługi doradcze
pomoc de minimis 

7



Kryteria merytoryczne obligatoryjne

Wydatki kwalifikowalne są
uzasadnione i racjonalne
a. wykaz zadań, jakie będą wykonane przez IOB 
w ramach danej SUD, 
b. pracochłonność poszczególnych zadań, adekwatną
do ich wykonania, 
c. koszt godziny pracy IOB, 
d. produkty (raporty/opracowania), które powstaną 
w wyniku realizacji danej SUD.

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje
możliwość realizacji i sfinansowania kosztów
zakupu SUD (na podstawie oświadczenia w sekcji
F formularza wniosku oraz danych finansowych
ujętych w załączniku dotyczącym statusu
przedsiębiorstwa).



Kryteria roztrzygające

Potrzeba
realizacji
projektu

max. 3 pkt.

Uzyskane
wsparcie w
programie
Spektrum

max. 1 pkt

Wprowadzono
zmiany
organizacyjno
procesowe

max. 1 pkt

Zgodność z
Porozumieniem na
rzecz Inteligentnych
Specjalizacji
Pomorza

max. 1 pkt



Kryteria roztrzygające

Aktywność
gospodarcza
regionu

max. 2 pkt

Zatrudnienie

max. 3 pkt

Czas działania
firmy

max. 2 pkt

Produkcja /
Eksport

max. 1 pkt.



Podpisanie umowy



Podstawowe zobowiązania Grantobiorcy § 3
 realizacja projektu z należytą starannością,

zgodnie z Umową, wnioskiem o udzielenie
grantu, Regulaminem Konkursu,
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
polityk UE i zasadami wybranego programu
pomocowego;
osiągnięcie wskaźników wskazanych we
wniosku oraz terminowe rozliczanie wydatków;
udzielanie pisemnych odpowiedzi na wszelkie
zapytania dotyczące realizacji Umowy  w
terminach w nich określonych;
Grantobiorca jest w każdym przypadku jedynym
podmiotem właściwym do kontaktów z
Grantodawcą.



Wnioski o płatność i rozliczanie Projektu § 9

wniosek o płatność
należy złożyć
niezwłocznie po
zrealizowaniu
płatności na rzecz
Wykonawcy
specjalistycznej
usługi doradczej

wniosek o
płatność końcową
składamy w
terminie do 30 dni
od daty
zakończenia
realizacji projektu

wniosek o płatność
pośrednią/końcową
musi rozliczać
całość wydatków
objętych daną
specjalistyczną
usługą doradczą

nie dopuszcza się
możliwości
częściowego
rozliczania
wydatków objętych
jedną specjalistyczną
usługą doradczą



Kwalifikowalność wydatków § 8
Wydatek, który spełnia łącznie warunki:
•został faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków;

•jest zgodny z Umową oraz Regulaminem Konkursu;

•jest niezbędny do realizacji celów Projektu i został poniesiony w
związku z realizacją Projektu;

•został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów;

•został należycie udokumentowany i wykazany we wniosku o
płatność;

•nie został sfinansowany z innego źródła publicznego, zgodnie z
zakazem podwójnego finansowania wydatków. 
Wydatki poniesione po dacie zakończenia realizacji projektu są
niekwalifikowalne!



Kwalifikowalność wydatków

płatność przelewem
dla transakcji
powyżej 15 tys. PLN

k. kwalifikowalne
poniesione w walutach
obcych należy przeliczać
według kursu średniego
ustalonego dla danej
waluty przez NBP z dnia
poprzedzającego dzień
dokonania zapłaty

jeżeli podatek VAT jest wydatkiem
kwalifikowalnym, Grantobiorca
zobowiązany jest corocznie, wraz z
pierwszym wnioskiem o płatność
w danym roku kalendarzowym
 oraz każdorazowo w przypadku
wystąpienia zmian wpływających
na kwalifikowalność podatku VAT
w Projekcie, przedkładać 
 oświadczenie o kwalifikowalności
podatku VAT.

Grantobiorca
zobowiązuje się do
pokrycia kosztów
niekwalifikowanych z
własnych środków



Wniosek o płatność
i dokumenty



Do wniosku należy dołączyć: 
•kopie faktur opisanych zgodnie z Instrukcją opisu załączników do wniosku o
płatność;
•kopie wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności;
•kopie umów zawartych pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą
specjalistycznej usługi doradczej wraz z ewentualnymi aneksami;
•kopie protokołów odbioru specjalistycznych usług doradczych na wzorze
określonym przez Grantodawcę; 
•ankietę dotyczącą efektywności udzielonego wsparcia na wzorze
określonym przez Grantodawcę - w przypadku wniosku o płatność końcową;
•oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – gdy podatek jest
kwalifikowalny w projekcie; 
•inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację
Projektu, których złożenia wymaga Grantodawca.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę do tego upoważnioną (zgodnie z KRS, CEIDG lub
pełnomocnictwem).
Oświadczenia, wyjaśnienia, pełnomocnictwa i inne tego typu dokumenty
sporządzane przez Grantobiorcę w związku z rozliczaniem projektu powinny
być przedkładane w oryginale i opatrzone datą sporządzenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać dostarczone wraz
z ich tłumaczeniem na język polski. Na tłumaczeniu powinien znaleźć się
podpis osoby dokonującej przekładu.



Opis na oryginale faktury

•„Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO
WP na lata 2014-2020”;
•Numer księgowy dokumentu to …; 
•Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2021/…;
•Dokument jest poprawny pod względem formalnym 
i merytorycznym;
•…………..- podpis Grantobiorcy (zgodnie z KRS, CEIDG lub
pełnomocnictwem);
•Kurs użyty do przeliczenia kosztu kwalifikowalnego to………. – 
w przypadku faktur wyrażonych w walucie obcej;

Tak opisany oryginał faktury należy skopiować i kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na obu stronach), przez
osobę upoważnioną, należy dołączyć do wniosku o płatność.



Pożyczka dla PES
TISE



RODZAJE POŻYCZEK

Pożyczka inwestycyjna dla PES w
programie EFI EFG
dowolny cel związany z prowadzeniem działalności
gospodarczej (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i
inwestycyjne)
od 250 tyś. zł do 5 mln zł, spłata do 7 lat
 oprocentowanie jest zmienne w całym okresie
finansowania i wynosi:

       WIBOR + marża od 4.7% w skali roku, 
       prowizja za  udzielenie: od 1.9%

Preferencyjne pożyczki dla
podmiotów ekonomii społecznej
TISE-POWER 2022
pożyczka na start i na rozwój do max 300 tyś. zł
Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł oprocentowanie wynosi
6,80 % w skali roku z możliwością zmniejszenia do 3,40%
Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł
oprocentowanie wynosi 6,80% o ile przedsiębiorca
zadeklaruje utworzenie odpowiedniej liczby miejsc pracy



POŻYCZKOBIORCA 
pożyczki na start i rozwój PES

spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom
pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom
non-profit spełniającym kryteria przedsiębiorstwa społecznego,
podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom
Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i
Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ), kołom gospodyń wiejskich i
zakładom pracy chronionej

pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom,
które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem
podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom
ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na
rozwój).

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii
społecznej (zatrudniającym do 250 osób): 



CO MOŻEMY FINANSOWAĆ 
Zakup, odtworzenie lub modernizacja środków trwałych związanych z
prowadzoną lub planowaną działalnością, np. wyposażenie, maszyny i
urządzenia, środki transportu, nieruchomości, zakup rozwiązań
technologicznych lub technicznych.
Bieżące finansowanie, związane z rozpoczęciem lub rozwojem
działalności: zakupy towarów i materiałów, finansowanie bieżących
kosztów działalności, w tym części wynagrodzeń, kosztów
eksploatacyjnych, administracyjnych, a także kosztów wykonania usług /
zakupu towarów w związku z realizacją zleceń na rzecz podmiotów
publicznych.

Nie jest możliwe:
– sfinansowanie kosztów przedsięwzięć już zrealizowanych;
– spłata innych pożyczek i kredytów;
– finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku
VAT w zakresie faktur, których koszty netto będą finansowane z pożyczki
oraz kosztów ZUS miejsc pracy utworzonych w ramach przedsięwzięcia
finansowanego z pożyczki.
– sfinansowanie pomostowe/prefinansowanie wydatków ponoszonych w
związku z realizacją przedsięwzięcia, które będzie finansowane z funduszy
strukturalnych, innych funduszy, oraz na zapewnienie wkładu własnego do
realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.



WARUNKI
posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych
pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot
reintegracyjny);
spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
ich organem prowadzącym nie jest jednostką samorządu terytorialnego;
przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne;
wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;

       Podmioty ubiegające się o pożyczkę:



WARUNKI
brak zaległości w ZUS lub US (zaświadczenie o niezaleganiu wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę,
konieczne jest spełnianie tego warunku również na dzień zawarcia
umowy pożyczki);
PES nie występuje w bazach klientów niesolidnych;
wobec PES nie jest prowadzona egzekucja komornicza;
opinia audytora sprawozdania finansowego PES (jeśli dotyczy) jest
pozytywna;
uregulowana sytuacja PES jako pożyczkobiorcy TISE (brak zaległości w
spłacie zobowiązań, spełnienie wymagań umownych.

       Podmioty ubiegające się o pożyczkę:

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne, z wyłączeniem przypadku, gdy
organizacja ubiega się o pożyczkę powyżej 100 tys. zł i nie zadeklaruje
utworzenia miejsc pracy.
      
Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować
korzyści społeczne!



https://tise.pl/kontakt/

KONTAKT Z TISE

https://tise.pl/offers/preferpreferencyjne-
pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-

spolecznej-tise-power-2022/

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW

 

PODPISANIE UMOWY

 
 
 
 

w terminie 14 dni od złożenia wniosku

DEZYZJA O UDZIELENIU
POŻYCZKI

 

WYPŁATA ŚRODKÓW



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘDZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Dane kontaktowe:

Al. Grunwaldzka 472

Budynek D - Olivia Business Centre 

Olivia Six, 

 80-309 Gdańsk

Telefon do konsultantów:

 58 323 31 06, 58 323 31 58

 E-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl

\

PUNKT INFORMACYJNY  FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW  GDAŃSKU

mailto:gdansk.pife@pomorskie.eu

