
 

Dotacje na kapitał obrotowy – wezwanie do składania 

wniosków   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,  

ogłasza w trybie nadzwyczajnym nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr 1/2020 

w ramach działania: 

 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji 

w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 

oraz 

 1.5: Dotacje na kapitał obrotowy I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP (Link 

do Generatora Wniosków jest aktywny od dnia ogłoszenia naboru) w terminie od 15 czerwca 

(od godziny 8:30) do 31 lipca 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

Forma i sposób komunikacji 
Korespondencja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu jest prowadzona wyłącznie 

w formie elektronicznej. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku 

o dofinansowanie projektu adresu poczty elektronicznej zapewniającego skuteczną 

komunikację. Skutki niezachowania formy komunikacji zostały wskazane w Regulaminie 

naboru nr 1/2020. 

Poprawa wniosku o dofinansowanie 
Szczegółowe informacje o możliwym zakresie poprawy znajdują się w § 5 Regulaminu naboru 

nr 1/2020. 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu 
Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami 

w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w 



 

celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności 

finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. 

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie 
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria średniego 

przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność 

gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do 

odpowiedniego rejestru. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
1) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, 

w tym: 

 dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł, 

 dla projektów zlokalizowanych w województwach dolnośląskim, kujawsko-

pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, 

wielkopolskim i zachodniopomorskim - 1 600 000 000,00 zł; 

2) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dla projektów zlokalizowanych na 

obszarze województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i 

warmińsko-mazurskiego – 500 000 000,00 zł. 

Wartość dofinansowania projektu:  
Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu 

zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym 

wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie 

trzech miesięcy. 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania: 
Wydatkami kwalifikowalnymi są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego 

i funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozliczane poprzez stawki jednostkowe.  

Forma pomocy 
Dofinansowanie stanowi pomoc udzielaną w formie dotacji na cele obrotowe. 

Zasady przeprowadzania naboru 
Ocena projektów prowadzona jest na bieżąco według daty wpływu wniosku 

o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz 

przeprowadzenia naboru znajdują się w Regulaminie naboru nr 1/2020. Listy cząstkowe 



 

projektów, na których znajdują się projekty wybrane do dofinansowania PARP publikuje na 

swojej stronie internetowej oraz na portalu dostępnym pod adresem 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków  

o dofinansowanie (FAQ) znajdują się na stronie naboru. Ewentualne pytania można przesyłać 

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie naboru. Wyjaśnień 

dotyczących naboru udziela Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres 

poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 

801 332 202. 

Zawarcie umowy o dofinansowanie 
Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta w formie elektronicznej w terminie do 

31 grudnia 2020 r. Szczegółowe warunki zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym lista 

i termin dostarczenia dokumentów niezbędnych do jej zawarcia są określone w § 8 

Regulaminu naboru nr 1/2020. 

Pełna dokumentacja dla naboru 
Regulamin naboru i pełna dokumentacja są do pobrania ze strony: 

https://www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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