Często zadawane pytania dotyczące fazy 4 dotacji
1. Czy będzie dostępna pomoc językowa?
- New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) umożliwia rejestrację wstępną online i
udostępnia wniosek w języku angielskim i hiszpańskim.
o NJEDA zaoferuje wnioskodawcom dostęp do usług tłumaczeń ustnych, aby pomóc osobom
posługującym się dziesięcioma dodatkowymi językami - arabskim, chińskim (mandaryński i
kantoński), gudżarati, hindi, włoskim, koreańskim, polskim, portugalskim i tagalog.
Przetłumaczone wersje wniosku będą dostępne przed uruchomieniem.
o Wnioskodawcy mogą kontaktować się z languagehelp@njeda.com, aby umówić się na
rozmowę telefoniczną (która odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego od rozmowy) z
przedstawicielem, który posługuje się podstawowym językiem wnioskodawcy
2. Jakie są wymagania kwalifikacyjne do Programu?
W celu zakwalifikowania się do fazy 4 Programu dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem
wyjątkowym (Small Business Emergency Assistance Grant Program), podmiot wnioskujący musi spełniać
następujące wymagania:
-

-

-

-

-

-

Firma musi istnieć i prowadzić działalność od 15 lutego 2020 r.
Musi być w pełni i prawidłowo zarejestrowana do prowadzenia działalności gospodarczej w New
Jersey Department of Treasury, Division of Revenue and Enterprise Services, co potwierdza ważne
poświadczenie wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Podmioty mogą zweryfikować swój wpis tutaj :
https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp
Musi posiadać dobrą opinię w Department of Labor and Workforce Development (NJLWD).
Musi mieć nie więcej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat (Full-Time Equivalent
Employees, FTE) zgłoszonych w formularzu WR-30 za trzeci kwartał 2020 roku lub za czwarty
kwartał 2020 roku (wykorzystany zostanie ostatni złożony formularz). Definicja FTE według
NJEDA została szczegółowo opisana w następnym pytaniu.
Musi mieć fizyczną lokalizację w stanie New Jersey (np. biuro, fizyczny punkt sprzedaży, magazyn,
zakład produkcyjny itp.). W przypadku firm prowadzonych w domu, dom musi znajdować się w
New Jersey.
Musi złożyć do NJEDA oświadczenie, że dołoży wszelkich starań, aby nie wysłać pracowników na
tymczasowy urlop 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 tymczasowy urlop lub zwolniła ich z pracy, wnioskodawca musi zobowiązać się do
jak najszybszego ponownego zatrudnienia takich pracowników.
Musi 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).
Musi złożyć oświadczenia do NJEDA, że podmiot ma istotne potrzeby finansowe, których nie może
zrealizować bez przyznania dotacji (np. nie posiada znacznych rezerw gotówkowych, które mogłyby
wesprzeć jego małe lub średnie przedsiębiorstwo (small and medium sized enterprises, SME) w
okresie trudności gospodarczych).
Podmiot nie może być aktywnie wykluczony ani objęty zakazem przez stan New Jersey lub rząd
federalny.

3. Co oznacza termin pracownik w przeliczeniu na pełny etat (FTE)?
Pracownika FTE nie należy mylić i nie dotyczą go stanowe wytyczne dotyczące pracownika zatrudnionego w
pełnym wymiarze godzin. To, czy pracownik kwalifikuje się jako pracownik FTE, zależy od liczby
przepracowanych tygodni i wysokości uzyskanych zarobków. Internetowy kalkulator dotacji NJEDA może
pomóc w określeniu liczby pracowników FTE w firmie. Na potrzeby tego programu dotacji, NJEDA określa
liczbę pracowników FTE na podstawie najwyższej liczby pracowników FTE podmiotu w ostatnich ośmiu
kwartałach. Szacunkową wysokość dotacji w oparciu o liczbę pracowników FTE można określić wchodząc na
stronę https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/
Jeśli najwyższa liczba pracowników FTE spowodowałby, że firma nie zakwalifikuje się do dotacji,
zweryfikowany zostanie ostatni formularz WR-30 złożony za trzeci kwartał 2020 roku lub za czwarty kwartał
2020 roku, w zależności od tego, który z nich został złożony później. Uprawnienia firmy do uzyskania dotacji
na podstawie pracowników FTE można określić wchodząc na stronę https://forms.business.nj.gov/grant4/eligibility/

-

Do pracowników FTE nie należą niezależni wykonawcy 1099

4. W jaki sposób określa się wysokość dotacji przyznawanej mojej firmie?
- Do określenia liczby pracowników w przeliczeniu na pełny etat ( FTE) danego podmiotu, NJEDA
wykorzysta najwyższą liczbę pracowników dostępną z ostatnich ośmiu kwartałów (pierwszy
kwartał 2019 roku - czwarty kwartał 2020 roku), podaną w formularzu WR-30 złożonym do
NJLWD.
- Całkowita kwota dofinansowania oparta jest na liczbie pracowników w przeliczeniu na pełny etat
(FTE) i nie może przekraczać niezaspokojonych potrzeb podmiotu.
o Jeśli 5 pracowników FTE lub mniej (w tym brak pracowników FTE lub tylko wykonawcy
1099): Dotacja w wysokości 10 000 USD
o Jeśli 6-25 pracowników FTE: Dotacja w wysokości 15 000 USD
o Jeśli 26-50 pracowników FTE: Dotacja w wysokości 20 000 USD
- Program ma osobne środki, które może przydzielać opiekunom dzieci, restauracjom,
mikroprzedsiębiorstwom i innym małym firmom. Jednak wnioskodawca kwalifikuje się tylko do
jednego przydzielenia środków. Na przykład: jeśli zgodnie z kodem klasyfikacji działalności dla
Ameryki Północnej (North American Industry Classification, NAICS) firma jest kwalifikującą się
restauracją, może ubiegać się o przydzielenie środków tylko z tytułu prowadzenia działalności jako
restauracja, a nie o przydzielenie środków z tytułu prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa lub innej
małej firmy.
5. Czy moja firma musi mieć złożone zeznanie podatkowe za 2020 r.?
- Wnioskodawca nie musi mieć złożonego federalnego lub stanowego zeznania podatkowego za rok
2020.
6. Czy moja firma musi mieć złożone zeznanie podatkowe za 2019 r.?
a. Wnioskodawca powinien był złożyć federalne i stanowe zeznanie podatkowe za rok 2019 r. lub
mieć przyznane wydłużenie terminu na złożenie tego zeznania, jeśli rozpoczął działalność
gospodarczą w roku 2019 lub wcześniej.
7. Jakie informacje finansowe muszę posiadać, aby złożyć wniosek?
- Wnioskodawca musi być w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

a.
b.
c.
d.

Za jakie lata firma składała zeznania podatkowe (2018, 2019, 2020)?
Jakie były roczne przychody firmy w 2019 roku (jeśli dotyczy)?
Jakie były roczne przychody firmy w 2020 roku?
Czy firma została uznana za niezbędną w rozumieniu zarządzenia wykonawczego 107 (executive
order, EO) wydanego przez gubernatora Murphy'ego?
e. Czy firma pozostała otwarta lub czy została ponownie otwarta w okresie marzec 2020 - do dnia
dzisiejszego?
f. Jeśli firma otworzyła się ponownie w tym okresie, w jakim zakresie (10%, 25%, 50%, 75%,
100%)?
8. Firma nie jest zobowiązana do składania formularza WR-30 (jednoosobowa działalność gospodarcza,
spółka osobowa, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Limited Liability
Corporation, LLC] , wykonawca 1099 itp.). Czy firma kwalifikuje się?
- Jeśli podmiot istniał i prowadził działalność w dniu 15 lutego 2020 roku, ten sam podmiot jest
obecnie w pełni i prawidłowo zarejestrowany jako prowadzący działalność w stanie i spełnia
wszystkie pozostałe wymogi kwalifikowalności, będzie kwalifikował się do programu.
- Podmiot bez obowiązku składania formularza WR-30 będzie uprawniony do dotacji w minimalnej
kwocie wynoszącej $10,000 .
9. Firma obsługująca wynagrodzenia w mojej firmie lub Organizacja Zawodowa Pracodawców
(Professional Employer Organization, PEO) składa za moją firmę formularz WR-30; czy moja firma
kwalifikuje się?
- Tak - NJEDA rozumie, że firmy korzystają z usług PEO lub podobnych świadczeniodawców
obsługujących wynagrodzenia do składania formularzy 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 może dostarczyć tę dokumentację w czasie procedury weryfikacji wniosku.
10. Moja firma jest organizacją typu non-profit; czy może zakwalifikować się do programu?
- Jeśli organizacja jest zarejestrowana w IRS jako organizacja typu non-profit 501(c), to może się
kwalifikować, pod warunkiem, że spełnia wszystkie inne wymagania programu.
11. Faza 1 dofinansowania była ograniczona kodem NAICS, czy w tej fazie obowiązują takie same
ograniczenia?
- Faza 4 programu ma oddzielne środki specjalnie na dofinansowanie podmiotów zapewniających
opiekę nad dziećmi (NAICS 624410) i restauracji (NAICS rozpoczynające się od 722), wszystkie
inne firmy będą kwalifikować się do kategorii mikro lub małych firm, która nie jest ograniczona
kodem NAICS. Firmy muszą składać wnioski w okresie wyznaczonym dla swojego określonego
rodzaju działalności.
12. Moja firma otrzymała lub odmówiono jej dotacji w fazie 1, fazie 2 i / lub fazie 3 programu; czy mogę
ponownie ubiegać się o dotację dla tej samej firmy w fazie 4?
- Firmy, które ubiegały się o dofinansowanie w fazie 1, fazie 2 i/lub fazie 3 programu dotacji na
pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym (Small Business Emergency Assistance
Grant Program) mogą ubiegać się o dofinansowanie w fazie 4. Jednak firmy, które złożyły wnioski
w fazie 1, fazie 2 i/lub fazie 3, będą musiały złożyć całkowicie nowy wniosek i wymaganą

dokumentację dla fazy 4, ponieważ wcześniejsze wnioski składane w fazach 1-3 nie będą
uwzględniane. Informacje na temat procedury składania wniosków można znaleźć tutaj.
13. Moja firma ma kilka lokalizacji; czy mogę złożyć osobny wniosek dla każdej lokalizacji?
- Obowiązuje limit składania wniosków, to znaczy można złożyć jeden wniosek na Federalny Numer
Identyfikacji Podatkowej dla Przedsiębiorstw (Federal Employment Identification Number, FEIN).
Jeśli firma ma 5 oddzielnych numerów FEIN, można ubiegać się 5 razy, trzeba będzie jednak 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 na podstawie tego jednego FEIN.
14. Moja firma ma 5 lokalizacji. Wszystkie są zgłoszone pod jednym numerem FEIN z 60 pracownikami w
przeliczeniu na pełny etat (FTE); czy można przydzielić pracowników do różnych lokalizacji?
- Lokalizacja pracowników nie wpływa na możliwość zakwalifikowania 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 tym przykładzie wnioskodawca
nie kwalifikowałby się, ponieważ przekracza określony dla Programu limit maksymalnie 50
pracowników FTE.
15. Czym jest wydzielona Uprawniona Strefa Możliwości (Eligible Opportunity Zone)?
- Około 33% dostępnych środków będzie zarezerwowane dla firm, których główna siedziba znajduje
się w jednym z 715 obszarów spisu powszechnego uznanych za „Uprawnioną Strefę Możliwości”.
- Aby ustalić, czy firma znajduje się w uprawnionej Strefie Możliwości w obszarze spisu
powszechnego należy skorzystać z widget mapowania.
16. 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.
17. Moja firma złożyła wniosek o pomoc w związku z klęską żywiołową na skutek COVID-19 i/lub
otrzymała ją od Small Business Administration, z innych lokalnych środków przyznawanych na
podstawie ustawy o pomocy, zapomogach i bezpieczeństwie gospodarczym w związku z
koronawirusem (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) i/lub środków z
ubezpieczenia. Czy ta sama firma kwalifikuje się do otrzymania dotacji?
- Firma może nadal kwalifikować się do otrzymania dotacji. Jednak NJEDA będzie wymagała
podania informacji o wszelkiej pomocy, o którą złożono wniosek/którą otrzymano. Dlatego przed
złożeniem wniosku o tę dotację zaleca się sprawdzenie szczegółów innej pomocy, o którą
wnioskodawca ubiegał się lub otrzymał, takich jak: program, do którego złożono wniosek,
zatwierdzona/przyznana kwota dofinansowania, sposób wykorzystania dofinansowania przez firmę.
Wnioskodawca zostanie poproszony o podanie tych danych, aby NJEDA mogła zdecydować, czy
firma kwalifikuje się do programu fazy 4.

-

NJEDA nie może zapewnić pomocy w związku z klęską żywiołową z przeznaczeniem na ten sam
cel, na który wnioskodawca otrzymał już inną pomoc, ponieważ zgodnie z prawem federalnym jest
to uważane za powielanie świadczeń i firma nie będzie już potrzebować dofinansowania na ten cel.
Firma musi posiadać takie informacje. Wszyscy wnioskodawcy będą musieli wypełnić oświadczenie
o niepowieleniu 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.
Upoważniony sygnatariusz musi również zaświadczyć, że firma potrzebuje więcej środków niż
otrzymane z innego źródła dofinansowanie w związku z COVID-19.

18. 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.

