UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do uzupełnienia wniosku w aplikacji elektronicznej należy pamiętać, iż:
- wnioski, które zostały zapisane oraz przesłane w naborze nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26315/20 w związku z anulowaniem naboru są nieaktywne;
- każdy Wnioskodawca musi ponownie uzupełnić formularz wniosku o dofinansowanie;
- w przypadku edycji wniosku należy zalogować się do systemu podając NIP firmy oraz PESEL
osoby do kontaktu i uzupełnić;
- co do zasady formularz wniosku nie uległ znaczącej modyfikacji, aczkolwiek zostały dopisane
rubryki:
•

dotyczące podziału kodów PKD
- w przypadku przedsiębiorstw, których przeważający kod działalności wymieniony
został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
należy zaznaczyć wiersz odnoszący się do ww. treści, po rozwinięciu dodatkowego
wiersza z wymienionymi kodami PKD należy wybrać kod dotyczący przeważającej
działalności przedsiębiorstwa;
- w przypadku przedsiębiorstw, których kod wiodącej działalności nie został ujęty w ww.
rozporządzeniach w wierszu należy zaznaczyć opcję NIE;

•

zgodnie ze zmienionymi kryteriami wyboru projektów we wniosku dodano wiersz
zawierający treść : „Wnioskodawca na dzień 31 grudnia 2019r. posiadał i nadal posiada
siedzibę / oddział / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj.
świętokrzyskiego oraz prowadzi działalność na terenie woj. świętokrzyskiego”;

•

w sekcji VII. Wniosku o dofinansowanie dodano dwa wiersze, w których należy podać
dokumenty na podstawie których oszacowany został spadek przychodów oraz
uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

- prosimy pamiętać aby:
•

każde odświeżenie strony w trakcie wysyłania nie powoduje przyspieszenia wysłania
wniosku, a może spowodować obciążenie strony;

•

szczegółowo uzupełniać dane we wniosku – NIP Wnioskodawcy oraz PESEL osoby do
kontaktu stanowi jednocześnie login i hasło do aplikacji. Podanie i zapisanie
błędnych numerów (np. z użyciem klawisza spacji, „-”) uniemożliwi ponowne
zalogowanie do wniosku i jego wysłanie.

