Wniosek o przyznanie dotacji NJEDA
NJEDA Small Business Emergency Assistance Grant Program

Dzień dobry
Wniosek dotyczy NJEDA Small Business Emergency Assistance Grant Program.
Finansowanie zależy od dostępności funduszy w Programie. Wnioski będą rozpatrywane na podstawie
kolejności zgłoszeń.
Wniosek powinien zostać wypełniony przez osobą upoważnioną do składania podpisu (właściciela,
dyrektora generalnego lub pracownika na podobnym poziomie w hierarchii służbowej) w imieniu firmy.

Wymogi uprawniające
25 lub mniej pracowników W2 zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat.
Tak
Dobra opinia w New Jersey Department of Labor & Workforce Development (DOL).
Tak
Aktualna rejestracja firmy w New Jersey Department of Treasury, Division of Taxation.
Tak
Składający wniosek nie jest świadomy żadnych braków sprawozdawczych i jest na
bieżąco ze wszystkimi zobowiązaniami wobec Department of Treasury, Division of
Taxation.
Tak

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko składającego wniosek
John Doe
Nazwa firmy
Sample LLC

Prowadząca działalność pod nazwą (DBA)
Sample

Telefon

Strona internetowa

(111) 111-1111

sample.com

Adres e-mail
sample@sample.com

Adres e-mail (potwierdzenie)
sample@sample.com

Adres główny firmy
1234 Sample Street, Trenton, New Jersey 08625
John Doe jako osoba upoważniona do składania podpisu (właściciel, dyrektor generalny lub
pracownika) w imieniu Sample LLC.
Tak

Firma
Rodzaj podmiotu
Spółka kapitałowa
Rok założenia
2000
Pracownicy W2 (zatrudnieni w
pełnym wymiarze godzin)

Pracownicy W2 (zatrudnieni w
niepełnym wymiarze godzin)

1099 podwykonawców
(wszyscy)

15

5

5

Numer identyfikacyjny podatnika (TIN)
12-3456789
Czy spółka jest uznana za jedną z poniższych?
Mała
spółka
Spółka należąca
do mniejszości
Spółka należąca
do
kobiety
Spółka należąca
do
weterana
Spółka należąca
do
osoby
z
niepełnosprawn
ością

Segment działalności spółki
Czy znasz kod NAICS swojej spółki?
Nie

Wyszukiwarka kodów NAICS
Sektor
Handel detaliczny
Branża
445120

Opis
Branża ta obejmuje zakłady znane jako sklepy wielobranżowe lub sklepy spożywcze (z wyjątkiem sklepów
z dystrybutorami paliwa), zajmujące się głównie sprzedażą detaliczną ograniczonego asortymentu
towarów, który ogólnie obejmuje mleko, chleb, napoje gazowane i przekąski.

Weryfikacja kodu NAICS

Kod NAICS: 445120
Potwierdzam, że kod NAICS Sample LLC to 445120.
Tak

Dane spółki
Czy Sample LLC jest firmą prowadzoną w domu?
Nie
Czy Sample LLC prowadzi działalność związaną z hazardem lub grami?
Nie
Czy Sample LLC prowadzi działalność lub świadczy usługi w branży „dla dorosłych" lub
zaopatruje w produkty bądź materiały branżę „dla dorosłych”?
Nie
Czy Sample LLC prowadzi aukcje, sprzedaż aktywów trwałych w przypadku upadłości, sprzedaż
po bardzo zaniżonych cenach, wyprzedaż w związku z likwidacją firmy lub inny rodzaj
sprzedaży?
Nie
Czy Sample LLC jest przejściowym sprzedawcą („domokrążca”, „sklep typu pop-up” lub
„sprzedawca wędrowny”)?
Nie
Czy Sample LLC jest firmą zajmującą się magazynowaniem na zewnątrz?
Nie
Czy Sample LLC prowadzi jakieś działania, które mogą stanowić uciążliwość?
Nie
Czy Sample LLC prowadzi działalność w celach niezgodnych z prawem?
Nie

Skutki COVID-19
Czy spółka została uznana za niezbędną w rozumieniu zarządzenia wydanego przez gubernatora
Murphy'ego?
Tak
Czy spółka była w stanie pozostać otwarta lub ponownie otwarta od 9 marca 2020 roku?
Tak
W jakim stopniu spółka pozostała otwarta?
50%

Przychody
Porównanie przychodów
Marzec, kwiecień, maj
(2019)
$100,000.00

Marzec, kwiecień, maj
(2020)
50,000.00$

Zmiana rok do roku
-50%

Oświadczenie DOB
Ja, John Doe, jestem osobą uprawnioną do składania podpisu w imieniu spółki Sample LLC, i
niniejszym oświadczam i poświadczam rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych oraz
NJEDA, co następuje:
Tak

Inna pomoc w związku z COVID-19
Czy złożono wniosek o pomoc w związku z COVID-19 w ramach jednego z poniższych programów?
NJEDA Small Business Emergency Assistance Phase 1 Grant Program
Nie
NJEDA Small Business Emergency Assistance Loan Program
Nie
Federal Paycheck Protection Program (PPP)
Tak

Szczegóły SBAPPP
Stan PPP
Zatwierdzo
no

Data
zatwierdzenia
5/6/2020

Zatwierdzona
kwota
10,000.00$

Przeznaczenie
funduszy
Wynagrodzenia
Wynajem / Hipoteka
Media

Program Federal Economic Injury Disaster Loan (EIDL)
Nie
Program Federal Economic Injury Disaster Grant (EIDG)
Tak

Szczegóły SBAEIDG
Stan EIDG
Zatwierdzon
o

Data
zatwierdzenia
4/29/2020

Zatwierdzona
kwota
10,000.00$

Przeznaczenie funduszy
Media

Inny program za pośrednictwem władz dowolnego stanu lub gminy
Nie

Informacje dodatkowe
Spółki ubiegające się o uprawnienie do skorzystania z programów NJEDA podlegają
Disqualification/Debarment Regulations (Regulacje dotyczące wykluczenia/dyskwalifikacji) („Regulacje”),
przedstawionym w N.J.A.C. 19: 30–2,1 i nast. Wnioskodawcy są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na
następujące pytania podstawowe dotyczące zlecenia określonych działań, które mogą prowadzić do
wykluczenia lub dyskwalifikacji z uprawnień wynikających z Regulacji.
Wszystkie słowa pisane wielkimi literami w niniejszym Kwestionariuszu, oprócz zdefiniowanych gdzie
indziej w niniejszym dokumencie, zostaną zdefiniowane u dołu tego formularza.

Czy Wnioskodawca, którykolwiek z urzędników lub dyrektorów Wnioskodawcy lub jego Podmioty
Stowarzyszone (zwane łącznie „Grupą Kontrolowaną”) zostali uznani za winnych,
odpowiedzialnych lub odpowiedzialnych w postępowaniu sądowym za którekolwiek z poniższych
naruszeń lub postępowań? (Wszelkie orzeczenia bądź wyroki w procesach cywilnych lub karnych,
które zostały unieważnione lub zatarte, nie muszą być zgłaszane).
1. Został skazany i/lub uznany za winnego i/lub przyznał się do winy i/lub został uznany za
odpowiedzialnego i/lub zapłacił karę finansową bądź w inny sposób zapłacił w celu zaspokojenia roszczeń
w związku z jakimikolwiek zarzutami wysuwanymi przez rząd w dowolnym sądzie z powodu
jakiegokolwiek naruszenia prawa, innego niż drobne wykroczenia drogowe.
Pytanie podstawowe 1
Nie
2. Czy wnioskodawcy odmówiono licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej albo
zawodu, czy też jakakolwiek taka licencja lub zezwolenie zostały zawieszone lub cofnięte przez jakikolwiek
rząd?
Pytanie podstawowe 2
Nie
3. Czy wnioskodawca został zawieszony, wykluczony, zdyskwalifikowany, odmówiono mu oceny lub
kwalifikacji wstępnej albo w inny sposób uznano, że nie jest on odpowiedzialny na tyle, żeby stawać do
przetargów lub składać formularz kwalifikacji wstępnej bądź wykonywać prace jako podwykonawca
publiczny?
Pytanie podstawowe 3
Nie
4. Czy wnioskodawca naruszył warunki umowy publicznej lub transakcji tak poważnie, że wpłynęło
to na integralność programu agencji?
Pytanie podstawowe 4
Nie
5. Czy wydano nakaz sądowy, zakaz lub nałożono zastaw na spółkę wnioskodawcy na rzecz jakiejkolwiek
agencji rządowej, w tym między innymi wyroki lub zastawy na podstawie naliczonych podatków lub kar
finansowych i kar nakładanych przez jakąkolwiek agencję rządową?
Pytanie podstawowe 5
Nie
6. Czy wnioskodawca jest obecnie oskarżony o przestępstwo lub z oskarżenia cywilnego przez rząd w
związku z naruszeniem prawa?
Pytanie podstawowe 6
Nie

Informacje dodatkowe
Urząd zastrzega sobie prawo do zażądania od wnioskodawcy („Wnioskodawcy”) dodatkowych informacji
wyjaśniających lub objaśniających dotyczących udzielonych odpowiedzi. Jeżeli w dowolnym momencie
przed podjęciem przez zarząd działania w sprawie tego wniosku lub w dowolnym czasie między datą
takiego działania a zawarciem umowy o udzielenie dotacji przez Urząd, Wnioskodawca pozna jakiekolwiek
fakty, które w istotny sposób zmieniają takie odpowiedzi albo czynią którąkolwiek z nich niekompletną,
Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takich faktów Urzędowi

na piśmie.

Certyfikacja wniosku
Uprawnienia do otrzymania pomocy finansowej z New Jersey Economic Development Authority
(NJEDA) zależą od informacji przedstawionych w niniejszym wniosku. Wszelkie zmiany statusu
proponowanego projektu na podstawie przedstawionych tutaj faktów mogą zdyskwalifikować projekt.
Tylko Członkowie Zarządu danego programu, do którego wniosek jest składany, w drodze uchwały,
mogą podejmować działania w celu ustalenia uprawnień do uczestniczenia w projekcie i autoryzacji
wypłacenia środków.
JA, NIŻEJ PODPISANY, ZAPRZYSIĘŻONY ZGODNIE Z PRAWEM, OŚWIADCZAM:
1. Rozumiem, że jeśli takie informacje zostały podane świadomie jako fałszywe, podlegam
postępowaniu karnemu na podstawie
N.J.S.A. 2C: 28-2 oraz podlegam powództwu cywilnemu EDA, która według własnego
uznania może zakończyć świadczenie mi pomocy finansowej.
Tak
2. Upoważniam New Jersey Department of Law and Public Safety do weryfikacji wszelkich
odpowiedzi zawartych w niniejszym dokumencie poprzez przeszukanie dokumentacji swojej lub
do której ma dostęp oraz do przekazania wyników takiej kontroli do EDA.
Tak
3. Oświadczam, że firma dołoży wszelkich starań, aby nie wysłać pracowników na urlop w związku
z postojem ani nie zwalniać żadnych osób od momentu złożenia wniosku przez sześć miesięcy po
zakończeniu ogłoszonego stanu wyjątkowego. Jeśli już wysłałem pracowników na postojowe lub
zwolniłem ich z pracy, muszę zobowiązać się do jak najszybszego ponownego zatrudnienia tych
pracowników. Każde istotne naruszenie tego certyfikatu najlepszych starań może spowodować, że
NJEDA zażąda zwrotu dotacji.
Tak
4. Zaświadczam, że firma została uznana za negatywnie dotkniętą stanem wyjątkowym w związku z
pandemią COVID-19 (np. została tymczasowo zamknięta, zmuszona do skrócenia godzin pracy,
odnotowała spadek przychodów o co najmniej 20%, jej pracownicy zostali znacząco dotknięci
epidemią, gdyż nie mogą pracować z powodu wybuchu choroby lub że firma ma łańcuch dostaw,
który został poważnie zakłócony, a zatem spowolnił produkcję na poziomie firmy).
Tak
5. Zaświadczam, że firma ma istotną potrzebę finansową, której nie może obecnie pokonać bez
przyznania funduszy na pomoc nadzwyczajną (np. nie ma znacznych rezerw gotówkowych, które
mogłyby wesprzeć ją w tym okresie zakłóceń gospodarczych)
Tak
6. Upoważniam EDA do przekazania informacji przesłanych jej przez wnioskodawcę lub w jego
imieniu do dowolnego banku lub agencji rządowej, która może uczestniczyć w rozpatrywaniu
wnioskowanej dotacji z EDA.
Tak
7. Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że według Tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych,
Artykułu 1001: (1) każda osoba narusza prawo federalne, jeśli świadomie i umyślnie (a) fałszuje,
ukrywa istotny fakt; (b) składa jakiekolwiek fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze oświadczenia; LUB
(c) składa albo wykorzystuje fałszywe pisma bądź dokumenty, wiedząc, że zawierają one fałszywe,
fikcyjne lub oszukańcze oświadczenia wobec dowolnej instytucji rządu Stanów Zjednoczonych;
oraz (2) podlega karze finansowej, pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż pięć (5) lat lub
obu karom, za czyny które mogą być uznane za przestępstwo

w przypadku każdego naruszenia tego Artykułu.
Tak
8. Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że według Tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych,
Artykułu 1001: (1) każda osoba narusza prawo federalne, jeśli świadomie i umyślnie (a) fałszuje,
ukrywa istotny fakt; (b) składa jakiekolwiek fałszywe, fikcyjne lub oszukańcze oświadczenia; LUB
(c) składa lub wykorzystuje fałszywe pisma albo dokumenty, wiedząc, że zawierają one fałszywe,
fikcyjne lub oszukańcze oświadczenia wobec dowolnej instytucji rządu Stanów Zjednoczonych;
oraz (2) podlega karze finansowej, pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż pięć (5) lat lub
obu karom, za czyny które mogą być uznane za przestępstwo w przypadku każdego naruszenia
tego Artykułu.
Tak
9. Wyrażam zgodę, aby podpis elektroniczny złożony na niniejszym Wniosku oraz wszelkich
Pismach Zatwierdzających lub Umowach o udzielenie dotacji był wiążący dla stron.
Tak

Oświadczenie o ochronie prywatności Zwolnienie z
odpowiedzialności
Niniejsze oświadczenie jest składane zgodnie z postanowieniami Federal Privacy Act z 1974 r. (5 USC §
552a, note) (93 PL 579 (1976)), wymagającej od agencji informowania osób w przypadku żądania
przekazania informacji poufnych. Economic Development Authority (“EDA”) wnosi o zezwolenie na
otrzymywanie informacji z New Jersey Gross Income, Corporation Business Tax, and Sales and Use Tax o
przychodach osób prawnych, którego głównym celem jest zapewnienie EDA możliwości potwierdzenia
uprawnień do otrzymania dotacji finansowych na podstawie Coronavirus Aid, Relief, and Economic
Security Act („Ustawa CARES”), P.L. 116-136 (2020), zgodnie z prawem stanu New Jersey, w celu
potwierdzenia uprawnień do uzyskania pomocy przyznawanej przez EDA, zgodnie z NJSA 34:1B-5(jj).
Ujawnienie poufnego zeznania podatkowego dotyczącego dochodu brutto, działalności gospodarczej lub
podatku obrotowego i informacji o dochodach, w tym numeru identyfikacyjnego podatnika (tj. TIN i/lub
SSN), jest dobrowolne w celu potwierdzenia uprawnień do otrzymania dotacji. Odmowa wykonania tej
czynności może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku i mogą być wymagane dodatkowe
informacje. Podpisując poniższe zwolnienie, wnioskodawca zgadza się na takie ujawnienie i
wykorzystanie, jak określono powyżej, i zrzeka się wszelkich związanych z tym roszczeń, niezależnie od
tego, czy są one znane teraz lub w przyszłości.
Ja, John Doe, upoważniony przedstawiciel Sample LLC, niniejszym wnoszę, zgodnie z N.J.S.A. 54:
50-9 (a), do Urzędnika ds. Ujawnień w New Jersey Division of Taxation o ujawnienie informacji z
deklaracji podatkowych dotyczących dochodu brutto, działalności gospodarczej lub podatku
obrotowego FIRMY za lata 2018, 2019 i 2020 na rzecz Economic Development Authority (“EDA”)
celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dotacji zgodnie z Ustawą CARES, przyznawanej przez
EDA zgodnie z N.J.S.A. 34:1B-5(jj). Upoważniam Wydział do akceptowania kserokopii niniejszego
Upoważnienia. Niniejsze Upoważnienie jest ważne przez dziewięćdziesiąt dni od daty podpisania.
Zaświadczam, że według mojej wiedzy osobiście spowodowałem lub mam uprawnienia do
spowodowania, aby wnioskowane zeznania podatkowe zostały złożone w New Jersey Division of
Taxation. Wiem, że każda osoba naruszająca przepisy N.J.S.A. 54: 50-8, wyjawiając, ujawniając lub
niewłaściwie wykorzystując informacje znajdujące się w dokumentacji Dyrektora, jest winna
przestępstwa czwartego stopnia. Oświadczam, że powyższe oświadczenia złożone przeze mnie są
zgodne z prawdą. Zdaję sobie sprawę, że podlegam karze, jeśli którekolwiek z powyższych
złożonych przeze mnie oświadczeń jest umyślnie niezgodne z prawdą.
Tak

Potwierdzenie
Sample LLC
Sample
C-Corporation est. 2000

Potwierdzić zawartość
Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze
godzin 15

1234 Sample Street
Trenton, New Jersey 08625
(111) 111-1111
sample@sample.com
sample.com
Pracownicy zatrudnieni w
niepełnym wymiarze
godzin 5

Podwykonawcy 1099: 5
Niezbędna działalność: Tak
Firma pozostała otwarta lub została
ponownie otwarta: Tak
Zmiana przychodów w
marcu/kwietniu/maju: -50%

Podane przeze mnie w niniejszym dokumencie informacje są dokładne i prawdziwe, zgodnie z
moją najlepszą wiedzą.
Tak
Numer identyfikacyjny podatnika (TIN)
12-3456789

Podpis elektroniczny
Ja, John Doe, zgadzam się na związanie podpisami elektronicznymi.
Tak
Ja, John Doe, jestem Osobą Uprawnioną do Składania Podpisu w imieniu Sample LLC i
akceptuję powyższe warunki.
Tak
Imię i nazwisko
John Doe

Często zadawane pytania dotyczące fazy 2 dotacji
1. Czy wniosek będzie dostępny w wielu językach?
- NJEDA udostępnia wniosek online w języku angielskim i hiszpańskim.
- NJEDA zawarła umowę na usługi tłumaczeń ustnych w celu obsługi osób posługujących się
dziewięcioma dodatkowymi językami - arabskim, chińskim (w tym kantońskim i mandaryńskim),
gudżarati, hindi, włoskim, koreańskim, polskim, portugalskim i tagalog.
o Wnioskodawcy mogą skontaktować się z languagehelp@njeda.com, aby umówić się na
rozmowę telefoniczną (która odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego od rozmowy) z
przedstawicielem, który wyjaśni wniosek w podstawowym języku wnioskodawcy.
2. Jakie są wymagania kwalifikacyjne do Programu?
Aby zakwalifikować się do fazy 2 Programu Small Business Emergency Assistance Grant Program
(Program dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym), podmiot wnioskujący musi
spełniać następujące wymagania:
- Istnieć co najmniej od 15 lutego 2020 r.
- Mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w New Jersey Department of Treasury, Division of
Revenue and Enterprise Services (Departament Skarbu stanu New Jersey, Wydział Skarbowy i
Usług dla Przedsiębiorstw).
- Zatrudniać nie więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat (FTE). Definicja FTE
według NJEDA została szczegółowo opisana w następnym pytaniu.
- Posiadać dobrą opinię w Department of Labor and Workforce Development (NJLWD) (Departament
Pracy i Rozwoju Siły Roboczej).
- Złożyć oświadczenia do NJEDA , że wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wysłać
pracowników na urlop w związku z postojem ani nie zwalniać ich od momentu złożenia wniosku
przez sześć miesięcy po zakończeniu ogłoszonego stanu wyjątkowego. Jeśli od czasu złożenia
wniosku firma wysłała już pracowników na postojowe lub zwolniła ich z pracy, wnioskodawca musi
zobowiązać się do jak najszybszego ponownego zatrudnienia takich pracowników.
- Złożyć oświadczenia do NJEDA, że podmiot został negatywnie dotknięty stanem wyjątkowym
ogłoszonym w związku z pandemią COVID-19 (np. został tymczasowo zamknięty, zmuszony do
skrócenia godzin pracy, odnotował spadek przychodów o co najmniej 20%, doznał znaczących
szkód ze względu na to, że pracownicy nie mogli pracować z powodu epidemii lub ma łańcuch
dostaw, który został poważnie zakłócony, a zatem spowolnił produkcję na poziomie firmy).
- Złożyć oświadczenia do NJEDA, że na skutek COVID-19 podmiot ma istotne potrzeby finansowe,
których nie może pokonać bez przyznania dotacji, o czym świadczą utracone przychody między 9
marca 2020 r. a datą złożenia wniosku o dotację.
- Podmiot nie może być aktywnie wyłączony ani wykluczony przez stan New Jersey lub rząd
federalny.
3. Co oznacza termin pracownik w przeliczeniu na pełny etat (Full-Time Equivalent, FTE)?
- Pracownika FTE nie należy mylić i jest on niezależny od wytycznych krajowych dotyczących
pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Na potrzeby tego programu dotacji, NJEDA
określa liczbę pracowników FTE na podstawie ostatniego formularza WR-30 złożonego przez
podmiot. Aby ustalić liczbę pracowników FTE należy wejść na stronę
https://forms.business.nj.gov/grant-2-size/

i wprowadzić ostatni złożony formularz WR-30 (termin złożenia formularzy za pierwszy kwartał

-

2020 minął 30 kwietnia 2020 r.).
Pracownicy FTE nie obejmują niezależnych podwykonawców 1099.

4. W jaki sposób określa się wysokość dotacji przyznawanej mojej firmie?
- NJEDA wykorzysta ostatni złożony w NJLWD formularz WR-30 (termin złożenia formularzy za
pierwszy kwartał 2020 minął 30 kwietnia 2020 r.), aby na jego podstawie ustalić liczbę
pracowników w firmie w przeliczeniu na pełny etat (FTE).
- Całkowita kwota dotacji zależy od liczby pracowników FTE. Wartości dotacji oblicza się przy 1000
USD na FTE, w zaokrągleniu do pełnej liczby FTE. Jeśli na przykład formularz WR-30 podmiotu
pokazuje 2,50 lub 2,51 pracowników FTE, przyjmie się, że podmiot ma 3 FTE. Jeśli formularz WR30 podmiotu pokazuje 2,46 pracowników FTE, przyjmie się, że podmiot ma 2 FTE.
o Minimalna kwota dotacji na wniosek wynosi 1000 USD.
o Maksymalna kwota dotacji na wniosek wynosi 10 000 USD.
5. Czy moja firma musi mieć złożone zeznanie podatkowe za 2019 r.?
- Wnioskodawca nie musi mieć złożonego federalnego lub stanowego zeznania podatkowego za rok
2019.
6. Moja firma nie przekazała jeszcze informacji na formularzu WR-30 za pierwszy kwartał 2020 r. do NJ
Department of Labor and Workforce Development. Czy nadal potencjalnie się kwalifikuję?
- Tak - jeżeli podmiot nie złożył jeszcze informacji na formularzu WR-30 za pierwszy kwartał 2020
r., NJEDA skorzysta z ostatniego WR-30 złożonego do NJLWD.
- Wnioskodawcy powinni złożyć swoje WR-30 za pierwszy kwartał 2020 do Department of Labor
(Departament Pracy), ponieważ termin składania formularzy za pierwszy kwartał 2020 r. upłynął 30
kwietnia 2020 r.
7. Czy moja firma musi mieć złożone w NJ Division of Taxation (Wydział ds. Podatkowych w stanie New
Jersey) dokumenty o miesięcznych płatnościach podatku od sprzedaży?
- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami wnioskodawcy zobowiązani do przedkładania danych o
miesięcznym podatku od sprzedaży do Wydziału ds. Podatkowych muszą mieć złożone miesięczne
dane o podatku od sprzedaży za marzec 2020. Zdecydowanie zachęcamy wnioskodawców do
złożenia danych za kwiecień 2020, ponieważ ostateczny termin składania dokumentów minął 20
maja 2020.
8. Jakie informacje finansowe muszę posiadać, aby złożyć wniosek?
- Wnioskodawca powinien być w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:
a. Za który rok złożona była ostatnia deklaracja podatkowa firmy (2018 lub 2019)?
b. Jakie były, na podstawie tej deklaracji, roczne zgłoszone przychody firmy?
c. Czy firma została uznana za niezbędną w rozumieniu zarządzenia EO 107 wydanego przez
gubernatora Murphy'ego?
d. Czy firma pozostała otwarta lub czy została ponownie otwarta w okresie marzec - maj 2020?
e. Jeśli firma otworzyła się ponownie w tym okresie, w jakim zakresie (10%, 25%, 50%, 75%,
100%)?
f. Jakie były przychody firmy w okresie od marca 2019 r. do maja 2019 r.?
g. Jakie były przychody firmy w okresie od marca 2020 r. do maja 2020 r.?

9. Firma nie jest zobowiązana do składania WR-30 (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka
osobowa, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podwykonawca 1099 itp.). Czy moja
firma kwalifikuje się?
- Jeśli podmiot prowadził działalność w dniu 15 lutego 2020 r., ten sam podmiot jest obecnie
zarejestrowany jako prowadzący działalność w stanie i spełnia wszystkie pozostałe wymogi
kwalifikowalności, będzie uprawniony.
- Podmiot bez zgłoszonego WR-30 będzie uprawniony do minimalnej kwoty dotacji wynoszącej 1000
USD.
10. Firma obsługująca wynagrodzenia w mojej firmie lub organizacja Professional Employer Organization
(PEO) (Organizacja Zawodowa Pracodawców) składa za moją firmę dokument WR-30; czy moja firma
kwalifikuje się?
- Tak - NJEDA rozumie, że firmy korzystają z usług PEO lub podobnych świadczeniodawców
obsługujących wynagrodzenia do składania WR-30 w ich imieniu. W takich sytuacjach firmy
obsługujące wynagrodzenia lub organizacje PEO muszą dostarczyć do NJEDA identyfikator
pracownika lub jego nazwisko, dane o przepracowanych tygodniach i wynagrodzeniu,
udokumentowane podobnie do formatu WR-30, które składają w imieniu firmy.
- Firma musi dostarczyć tę dokumentację w czasie procedury weryfikacji wniosku.
11. Moja firma jest organizacją typu non-profit; czy moja organizacja kwalifikuje się?
- Jeśli organizacja jest zarejestrowana w IRS jako organizacja typu non-profit 501(c)3, 501(c)4,
501(c)7, to może się kwalifikować, jeśli spełnione zostaną wszystkie inne wymagania programu.
12. Faza 1 dofinansowania była ograniczona kodem NAICS, czy w tej fazie obowiązują takie same
ograniczenia?
- W tej fazie programu nie obowiązują wymagania kwalifikacyjne dotyczące kodu NAICS.
13. Złożyłem(-am) wniosek w imieniu firmy i odmówiono mi dotacji w pierwszej fazie programu; czy mogę
ponownie ubiegać się w drugiej fazie w imieniu tej samej firmy?
- Kryteria kwalifikacyjne dla przedsiębiorstw w fazie 2 zostały rozszerzone. Firmy, które nie zostały
zatwierdzone w fazie 1 programu, mogą kwalifikować się do fazy 2, zachęcamy je do zapoznania się
z wymaganiami kwalifikacyjnymi i ponownego złożenia wniosku, jeśli się kwalifikują.
14. Złożyłem(-am) wniosek o dotację w ramach fazy 1 i otrzymałem(-am) informacje, że do programu
zgłosiło się zbyt wielu wnioskodawców. Czy mogę ubiegać się w imieniu tej samej firmy w drugiej
fazie?
- Zgodnie z wiadomością e-mail wysłaną przez NJEDA, firmy, które otrzymały informację, że do fazy
1 zgłosiło się zbyt wielu wnioskodawców, nie otrzymają dotacji z fazy 1. Aby potencjalnie
kwalifikować się do dofinansowania w ramach fazy 2 KONIECZNE jest złożenie nowego wniosku.
Wcześniejszy wniosek z fazy 1 nie będzie brany pod uwagę.
- W razie wątpliwości, czy wniosek mieści się w grupie, w której zgłosiło się zbyt wielu
wnioskodawców i nie otrzyma dofinansowania w ramach fazy 1, prosimy wejść na stronę
https://www.njeda.com/about/Public-Information/COVID-19-Assistance-Activity-Reports/SmallBusiness-Emergency-Assistance-Grant-Activity.
- Każda firma, która otrzymała informacje, że do fazy 1 zgłosiło się zbyt wielu wnioskodawców, i
kwalifikuje się do fazy 2, będzie musiała ponownie złożyć wniosek, aby zostać uwzględnioną w

fazie 2.
15. Wniosek mojej firmy jest nadal rozpatrywany pod kątem przyznania dotacji w fazie 1; czy mogę
ubiegać się w imieniu tej samej firmy o dofinansowanie w fazie 2?
- Jeśli wniosek firmy jest nadal rozpatrywany pod kątem przyznania dotacji w fazie 1, ta sama firma
może ubiegać się o dofinansowanie w fazie 2. Jednak dofinansowanie, które może być dostępne dla
firmy w fazie 2, będzie zależeć od liczby pracowników w przeliczeniu na pełny etat (FTE), dla
których firma może otrzymać dofinansowanie w fazie 1. Jeśli firma zostanie zatwierdzona do
dofinansowania w fazie 1 i ma 5 lub mniej pracowników FTE, firma nie będzie mogła uzyskać
dodatkowego dofinansowania w fazie 2. Jeśli firma ma 6 lub więcej pracowników FTE, może
kwalifikować się do dodatkowego dofinansowania wzrastającego. Na przykład, jeśli firma ma 8
pracowników FTE i dotacja została ograniczona do wysokości 5000 USD za 5 pracowników FTE w
fazie 1, w fazie 2 firma może ponownie złożyć wniosek o dodatkowe 3000 USD za 3 dodatkowych
FTE, zakładając, że spełnia warunki Programu.
- Aby potencjalnie kwalifikować się do dofinansowania w ramach fazy 2 KONIECZNE jest złożenie
nowego wniosku. Wcześniejszy wniosek z fazy 1 nie będzie brany pod uwagę w fazie 2.
- Aby ustalić, czy wniosek jest obecnie weryfikowany zapraszamy do odwiedzenia strony
https://www.njeda.com/about/Public-Information/COVID-19-Assistance-Activity-Reports/SmallBusiness-Emergency-Assistance-Grant-Activity.
- Wniosek o dofinansowanie w fazie 1 nie uprawnia wnioskodawcy do dofinansowania w fazie 2.
Wszystkie wnioski dotyczące fazy 2 będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do NJEDA
wypełnionych wniosków.
16. Moja firma otrzymała dofinansowanie w pierwszej fazie programu NJEDA Small Business Emergency
Assistance Grant (program dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym). Czy
mogę ponownie złożyć wniosek w imieniu tej samej firmy?
- Podmiot, który ma 6 lub więcej pracowników FTE, może ponownie złożyć wniosek o dodatkowe
dofinansowanie wzrastające. Jeśli na przykład firma ma 8 pracowników w przeliczeniu na pełny etat
(FTE) i otrzymała dotację w wysokości 5000 USD; można ubiegać się ponownie w imieniu tej
samej firmy o dodatkowe 3000 USD, zakładając, że firma spełnia wymogi Programu.
- Otrzymanie dofinansowania w fazie 1 nie gwarantuje dofinansowania w fazie 2. Wszystkie wnioski
dotyczące fazy 2 będą rozpatrywane w kolejności ich wypełnienia i zgłoszenia.
17. Moja firma ma 5 różnych lokalizacji; czy muszę ubiegać się 5 razy?
- Wniosek oparty jest na numerze FEIN podmiotu. Jeśli firma ma 5 numerów FEIN, jak w
powyższym przykładzie, można ubiegać się 5 razy i trzeba będzie złożyć wniosek osobno dla każdej
firmy (z własnym FEIN).
- Jeśli firma ma 1 numer FEIN i 5 lokalizacji, kwalifikuje się tylko do przyznania 1 dotacji i może
ubiegać się tylko raz.
18. Moja firma ma 5 lokalizacji. Wszystkie są zgłoszone pod jednym numerem FEIN z 50 pracownikami w
przeliczeniu na pełny etat (FTE); czy można przydzielić pracowników do różnych lokalizacji?
- Lokalizacja pracowników nie wpływa na kwalifikowalność wniosku. W związku z tym firma nie
może przydzielać pracowników do różnych lokalizacji, aby spełnić wymagania Programu dotyczące
wielkości firmy.

-

Jak wspomniano powyżej, wniosek opiera się na numerze FEIN. W związku z tym w podanym
przykładzie wniosek firmy nie będzie się kwalifikował, ponieważ firma miałaby więcej niż 25
maksymalnie dopuszczalnych pracowników FTE.

19. Co to jest wydzielona Eligible Opportunity Zone (Uprawniona Strefa Możliwości)?
- Dla firm z główną lokalizacją w 715 specjalnych „Eligible Opportunity Zone" (Uprawnionych
Strefach Możliwości) zarezerwowane zostanie 15 milionów USD.
- Aby uzyskać listę Eligible Opportunity Zones (Uprawnionych Stref Możliwości), należy [wstawić
instrukcje].
20. Moja firma ma kilka lokalizacji w ramach jednego numeru FEIN. Co jest uważane za główną lokalizację
firmy?
- Na potrzeby tego Programu główna lokalizacja firmy znajduje się pod adresem, pod którym pracuje
większość pracowników. Jeśli w żadnej z lokalizacji nie pracuje największa liczba pracowników,
ponieważ kilka lokalizacji ma taką samą liczbę pracowników, wówczas główną lokalizacją spośród
tych lokalizacji jest ta, która generuje największe przychody. Jeśli nadal istnieje wiele lokalizacji
spełniających te kryteria, główną lokalizacją jest ta, która została otwarta jako pierwsza.
21. Moja firma złożyła wniosek o pomoc w związku z klęską żywiołową na skutek COVID-19 i/lub
otrzymała ją od Small Business Administration (Agencja wspierania małych przedsiębiorstw). Czy ta
sama firma kwalifikuje się do otrzymania dotacji?
- Firma może nadal kwalifikować się do otrzymania dotacji. Podczas procedury składania wniosku, w
celu ustalenia kwalifikowalności wnioskodawca zostanie poproszony o podanie szczegółowych
informacji na temat pomocy otrzymanej przez firmę w związku z klęską żywiołową na skutek
COVID-19.
- NJEDA nie może zapewnić pomocy w związku z klęską żywiołową z przeznaczeniem na ten sam
cel, ponieważ zgodnie z prawem federalnym jest to uważane za powielanie świadczeń i firma nie
będzie już potrzebować dotacji na ten cel.
- Firma musi posiadać takie informacje. Wszyscy wnioskodawcy będą musieli wypełnić oświadczenie
o powieleniu świadczeń, podając informacje o innej pomocy otrzymanej w związku z klęską
żywiołową na skutek COVID-19, i potrzebne będą szczegóły dotyczące wniosku o taką pomoc.
22. Co to jest powielanie świadczeń (Duplication of Benefit, DOB)?
- DOB ma miejsce, gdy podmiot otrzymuje pomoc z wielu źródeł na tę samą potrzebę. Jednym z
przykładów jest sytuacja, kiedy łączna kwota pomocy przekracza potrzeby firmy. Aby uniknąć
DOB, NJEDA obniży kwotę dotacji o kwotę innej pomocy przekazanej firmie na tę samą potrzebę.
Jeśli jednak potrzeba jest większa niż udzielona pomoc, nie zachodzi DOB.

