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Wybuch pandemii Covid-19 
New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) 
Program dotacji na pomoc w sytuacjach kryzysowych dla małych przedsiębiorstw (Small 
Business Emergency Assistance Grant Program) - Faza 4 
Powiadomienie o dostępności finansowania 
 
Rejestracja wstępna rozpocznie się o godzinie 9:00 rano w poniedziałek 19 kwietnia i 
pozostanie otwarta do czwartku 29 kwietnia, do godziny 5:00 po południu. Po rejestracji 
wstępnej, wnioski będą udostępniane w sposób ciągły. Wstępnie zarejestrowani wnioskodawcy 
będą musieli wrócić na stronę https://programs.njeda.com/en-US/ i wypełnić wniosek na 
podstawie następującego harmonogramu: 
 
• Firmy, które nie złożyły wniosku lub nie zostały zatwierdzone do finansowania w Fazie 3 – 

godzina 9:00 rano, 3 maja 2021 r.; 
• Restauracje i podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi – godzina 9:00 rano, 5 maja 

2021 r.; 
• Mikroprzedsiębiorstwa (pięć lub mniej osób zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego czasu 

pracy [Full-Time Equivalent, FTE]) – godzina 9:00 rano, 10 maja 2021 r.; 
• Wszystkie inne małe firmy – godzina 9:00 rano, 12 maja 2021 r. 
 
Informacje ogólne 
 
W dniu 9 marca 2020 r. gubernator Phil Murphy wydał zarządzenie wykonawcze 103, 
ogłaszając stan wyjątkowy i stan zagrożenia dla zdrowia publicznego, aby zintensyfikować 
wysiłki stanu New Jersey zmierzające do powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Od 
tego dnia gubernator Murphy kontynuował przedłużanie stanu zagrożenia zdrowia publicznego. 
W następstwie wdrożono środki zapobiegawcze, w tym ograniczenia dotyczące zgromadzeń 
publicznych i obowiązkowe zamknięcie firm, które nie zostały uznane za niezbędne. Chociaż 
środki te są spójne z podobnymi środkami wprowadzanymi na szczeblu krajowym i 
zmierzającymi do ograniczenia narażenie społeczeństwa na COVID-19, wpłynęły one i nadal 
będą miały znaczący negatywny wpływ na gospodarkę naszego stanu. 
 
W odpowiedzi New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) ustanowiła różne 
inicjatywy pomocy finansowej, w tym Program dotacji w sytuacjach nadzwyczajnych dla małych 
firm (Small Business Emergency Assistance Grant Program) – program finansowania w 
sytuacjach nadzwyczajnych, aby jak najskuteczniej i najszybciej zapewnić finansowanie małym i 
średnim przedsiębiorstwom (small and medium sized enterprises, SME) (firmom i organizacjom 
non-profit), które w wyniku negatywnych skutków ekonomicznych ogłoszenia stanu 
wyjątkowego i stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego w dniu 9 marca 2020 r. potrzebowały 
wsparcia finansowego na wynagrodzenia i kapitał obrotowy. Początkowa faza programu dotacji 
koncentrowała się na najmniejszych przedsiębiorstwach w wybranych branżach, które 
najbardziej ucierpiały na skutek wprowadzenia środków zapobiegawczych. 
 
Następnie NJEDA ustanowiła program dotacji w ramach pomocy w sytuacjach kryzysowych dla 
małych firm - Faza 2, przyjmując 51 milionów dolarów z Funduszu Pomocy Ofiarom 
Koronawirusa (Coronavirus Relief Fund) (Fund), ustanowionego na mocy federalnej ustawy o 
pomocy, ulgach i bezpieczeństwie ekonomicznym w czasie pandemii koronawirusa  (Federal 
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES). Zarówno Fundusz, jak i ustawa 
zapewniają dodatkowe fundusze na Fazę 1 i dokapitalizowują Fazę 2. Druga faza programu 
dotacji szerzej uwzględniła przedsiębiorstwa zatrudniające do 25 pracowników zatrudnionych w 
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ekwiwalentach pełnego czasu pracy (FTE) i usunęła związane z branżą ograniczenia 
kwalifikowalności, uznając rzeczywistość, że niemal wszystkie SME z wielu branż zostało 
dotkniętych skutkami gospodarczymi stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego i pilnie 
potrzebowały pomocy.  
 
W dniu 14 października 2020 r. NJEDA uruchomiła Fazę 3 programu dotacji w sytuacjach 
nadzwyczajnych dla małych firm (Small Business Emergency Assistance Grant Program), 
przyjmując dodatkowe 70 mln USD z Funduszu na dotacje z rozszerzeniem kwalifikalności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit do 50 etatów i zwiększoną kwotę 
finansowania przypadające na firmę oraz zarezerwowane finansowanie dla najbardziej 
poszkodowanych przedsiębiorstw, tzn. restauracji, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
znajdujących się w uprawnionych obszarach spisowych strefy możliwości (Opportunity Zone). 
 
W oparciu o pakiet ustaw, niedawno uchwalonych przez ustawodawcę New Jersey i 
podpisanych przez gubernatora Phila Murphy'ego, udostępniono dla NJESA dodatkowe 85 
milionów dolarów z Funduszu Pomocy Ofiarom Koronawirusa, do rozporządzenia jako nowym 
dofinansowaniem. 
 
Cel programu 
 
Celem Fazy 4 programu dotacji w ramach pomocy w sytuacjach kryzysowych dla  małych firm 
(Small Business Emergency Assistance Grant Program) jest zapewnienie krótkoterminowego, 
natychmiastowego wsparcia w zakresie wynagrodzeń i kapitału obrotowego. Pomoc ta jest 
przeznaczona dla SME. które negatywnie odczuły ogłoszenie stanu wyjątkowego. W ten sposób 
uzyskują pomoc w ustabilizowaniu ich działalność i zminimalizowaniu wszelkiego potencjalnego 
wysyłania pracowników na postojowe i/lub ich zwalniania.  
 
Uprawnione wykorzystywanie 
 
W ramach Fazy 4 programu dotacji w ramach pomocy w sytuacjach kryzysowych dla małych 
firm (Small Business Emergency Assistance Grant Program) finansowanie może zostać 
wykorzystane do zwrotu niektórych utraconych dochodów w wyniku przerwy w działalności 
spowodowanej przez COVID-19. Funduszy nie można przeznaczać na wydatki kapitałowe, w 
tym na budowę. 
  
Wypłata środków 

85 milionów dolarów dostępnych z Funduszu, zgodnie z ustawą CARES, zostanie przydzielone 
w następujący sposób: 
  
Restauracje: 35 milionów dolarów zarezerwowanych na wsparcie firm sklasyfikowanych jako 
działających w branży „Usługi gastronomiczne i miejsca picia” na podstawie kodu NAICS 722 
(opisane jako „Restauracje”), biorąc pod uwagę nieproporcjonalne skutki, jakich te firmy 
doświadczyły w związku z COVID-19, w tym ograniczenia dotyczące restauracji z konsumpcją 
na miejscu i nietypowe koszty, jakie poniosły one w celu dostosowania swoich modeli 
biznesowych do bezpiecznej działalności; 33 procent finansowania w tej kategorii zostanie 
skierowane na wsparcie podmiotów, które mają komercyjny adres biznesowy zlokalizowany (w 
całości lub częściowo) w obszarze spisu powszechnego, który kwalifikował się jako strefa 
możliwości w New Jersey (tzn. obszar spisowy programu ulg podatkowych dla nowych rynków 
(New Market Tax Credit). Ponieważ jest to rezerwa, która ma być wykorzystana na dotacje 
przyznawane firmom, które złożyły wnioski, każda kwota z 33-procentowej rezerwy 
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kwalifikowanej w strefie możliwości, która pozostanie po przetworzeniu wszystkich wniosków od 
podmiotów w kwalifikujących się obszarach spisu ludności w strefie możliwości, zostanie 
wykorzystana do udzielenia każdemu innemu wnioskodawcy o udział w puli finansowania 
restauracji w wysokości 35 milionów USD. Podobnie każda kwota z tej puli 35 milionów 
dolarów, która pozostanie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków z restauracji, zostanie 
wykorzystana dla każdego innego kwalifikującego się kandydata Fazy 4. 
 
Podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi: 10 milionów dolarów zarezerwowanych na 
wsparcie firm sklasyfikowanych jako działających w branży „Podmiotów świadczących dzienną 
opiekę nad dziećmi” na podstawie kodu 624410 NAICS (opisane jako „Opieka nad dziećmi”), 
biorąc pod uwagę nieproporcjonalne skutki, jakich te firmy doświadczyły w związku z COVID-
19, w tym ograniczenia dotyczące liczby dzieci przyjmowanych pod opiekę i nietypowe koszty, 
jakie poniosły one w celu dostosowania swoich modeli biznesowych do bezpiecznej 
działalności; 33 procent finansowania w tej kategorii zostanie skierowane na wsparcie 
podmiotów, które mają komercyjny adres biznesowy zlokalizowany (w całości lub częściowo) w 
obszarze spisu powszechnego, który kwalifikował się jako strefa możliwości w New Jersey (tzn. 
obszar spisowy programu ulg podatkowych dla nowych rynków (New Market Tax Credit). 
Ponieważ jest to rezerwa, która ma być wykorzystana na dotacje przyznawane firmom, które 
złożyły wnioski, każda kwota z 33-procentowej rezerwy kwalifikowanej w strefie możliwości, 
która pozostanie po przetworzeniu wszystkich wniosków od podmiotów w kwalifikujących się 
obszarach spisu ludności w strefie możliwości, zostanie wykorzystana do udzielenia każdemu 
innemu wnioskodawcy o udział w puli finansowania podmiotów świadczących usługi opieki w 
wysokości 10 milionów USD. Podobnie każda kwota z tej puli 10 milionów dolarów, która 
pozostanie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków od podmiotów świadczących usługi opieki nad 
dziećmi, zostanie wykorzystana dla każdego innego kwalifikującego się kandydata Fazy 4. 
 
Mikroprzedsiębiorstwa: 25 milionów dolarów zarezerwowanych na wsparcie firm, które na 
formularzu WR-30 zgłosiły miały 5 lub mniej FTE w każdym z ostatnich ośmiu kwartałów (w tym 
firmy bez FTE), biorąc pod uwagę wyjątkową słabość finansową, jakiej doświadczają 
mikroprzedsiębiorstwa z powodu COVID-19, które zazwyczaj mają niższe rezerwy finansowe; 
33 procent środków w tej kategorii zostanie skierowane na wsparcie podmiotów, które mają 
komercyjny adres prowadzenia działalności (lub adres domowy w przypadku firm domowych) 
zlokalizowane (w całości lub częściowo) na obszarze spisu ludności, który kwalifikował się jako 
strefa możliwości w stanie New Jersey. (tzn. obszar spisowy programu ulg podatkowych dla 
nowych rynków. Ponieważ jest to rezerwa, która ma być wykorzystana na dotacje przyznawane 
firmom, które złożyły wnioski, każda kwota z 33-procentowej rezerwy kwalifikowanej w strefie 
możliwości, która pozostanie po przetworzeniu wszystkich wniosków od podmiotów w 
kwalifikujących się obszarach spisu w strefie możliwości, zostanie wykorzystana do udzielenia 
każdemu innemu wnioskodawcy o udział w puli finansowania mikroprzedsiębiorstw w wysokości 
25 milionów USD. Podobnie każda kwota z tej puli 25 milionów dolarów, która pozostanie po 
rozpatrzeniu wszystkich wniosków z mikroprzedsiębiorstw, zostanie wykorzystana dla każdego 
innego kwalifikującego się kandydata Fazy 4. 
 
Inne małe firmy: 15 milionów dolarów zarezerwowanych na wsparcie firm, które nie są 
uprawnione do ujęcia w kategorii mikroprzedsiębiorstw; 33 procent środków w tej kategorii 
zostanie skierowane na wsparcie podmiotów, które mają komercyjny adres prowadzenia 
działalności (lub adres domowy w przypadku firm domowych) zlokalizowane (w całości lub 
częściowo) na obszarze spisu ludności, który kwalifikował się jako strefa możliwości w stanie 
New Jersey. (tzn. obszar spisowy programu ulg podatkowych dla nowych rynków. Ponieważ 
jest to rezerwa, która ma być wykorzystana na dotacje przyznawane firmom, które złożyły 
wnioski, każda kwota z 33-procentowej rezerwy kwalifikowanej w strefie możliwości, która 
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pozostanie po przetworzeniu wszystkich wniosków od podmiotów w kwalifikujących się 
obszarach spisu w strefie możliwości, zostanie wykorzystana do udzielenia każdemu innemu 
wnioskodawcy o udział w puli finansowania w wysokości 15 milionów USD. Podobnie każda 
kwota z tej puli 15 milionów dolarów, która pozostanie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków z 
restauracji, zostanie wykorzystana dla każdego innego kwalifikującego się wnioskodawcy w 
Fazie 4. 
 
Wnioskodawca kwalifikuje się tylko do jednorazowego otrzymania dotacji. Na przykład: jeśli 
firma kwalifikuje się do otrzymania dotacji przeznaczonych dla restauracji lub podmiotów 
świadczących usługi opieki nad dziećmi, zgodnie z kodem NAICS, może ubiegać się tylko o ten 
konkretny przydział, a nie o przydział dla mikroprzedsiębiorstw ani innych małych firm. 
 
Jeśli pojawi się jakiekolwiek dodatkowe finansowanie przekraczające początkowe 85 milionów 
dolarów, będzie mógł z niego skorzystać każdy kwalifikujący się wnioskodawca w Fazie , 
niezależnie od tego, czy należy do kategorii restauracji, podmiotów świadczących usługi opieki 
nad dziećmi, mikroprzedsiębiorstw czy innych małych firm. 
 
Kwoty dotacji 

Wielkość dotacji przyznawanych we wszystkich kategoriach, w tym firm w kategorii „Usługi 
gastronomiczne i miejsca do picia” z kodem NAICS zaczynającymi się od liczby 722 i firm 
„Podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi” z kodem 624410 NAICS, 
mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy otrzymują dotacje na podstawie FTE w następujący sposób: 
 
FTE       Na podstawie 
5 lub mniej FTE, w tym firmy bez FTE   10.000 dolarów 
6 do 25 FTE       15.000 dolarów 
26 do 50 FTE       20.000 dolarów 
 
FTE zostaną ustalone celom określenia wielkości dotacji w taki sam sposób, jak w przypadku 
kwalifikowalności. Jeżeli kwota dotacji dla wnioskodawców jest większa niż niezaspokojone 
zapotrzebowanie, kwota ta zostanie ustalona w przyrostach po 500 dolarów, nie 
przekraczających kwoty potrzeb.  W przypadku kandydatów z niezaspokojoną potrzebą między 
500 a 1.000 dolarów, minimalna kwota dotacji wynosi 1.000 dolarów; żadna kwota dotacji nie 
zostanie zatwierdzona, jeśli niezaspokojone potrzeby wnioskodawcy są mniejsze niż 500 USD. 
 
Kwalifikujący się wnioskodawcy 
 
Aby kwalifikować się, wnioskodawcy muszą być SME z nie więcej niż 50 FTE. 
 
Urząd wykorzysta formularze WR-30 złożone przez wnioskodawców w Departamencie Pracy i 
Rozwoju Pracowników stanu New Jersey (New Jersey Department of Labor and Workforce 
Development, DLWD). Początkowo rozpatrzone zostaną wnioski firm z najwyższą liczbą FTE w 
ostatnich ośmiu kwartałach – od pierwszego kwartału 2019 do czwartego kwartału 2020 roku – 
umożliwiając firmom otrzymanie dotacji odpowiadającej ich szczytowemu zatrudnieniu w 2019 
lub 2020 roku, a nie obecnemu zatrudnieniu, co może odzwierciedlać znaczny spadek liczby 
pracowników z powodu poważnych strat w dochodach podczas pandemii COVID-19. 
 
Celem ustalenia kwalifikowalności, zostanie przeanalizowany formularz WR-30 za IV kwartał 
2020 r. lub WR-30 za III kwartał 2020 r., w zależności od tego, który z nich został złożony jako 
ostatni. Jeśli według ostatniego formularza WR-30 liczba FTE jest niższa niż próg 
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kwalifikowalności, firma będzie kwalifikować się i otrzyma dotację w oparciu o największą 
kategorię FTE. Przedstawione obliczenia FTE zostaną zaokrąglone do najbliższego FTE (np. 
2,49 FTE byłoby liczone jako 2 FTE dla programu, natomiast 2,50 FTE byłoby liczone jako 3 
FTE). Chociaż obliczanie FTE opiera się na przepracowanych tygodniach i wynagrodzeniach 
podanych w formularzu WR-30, w żadnym wypadku firma nie otrzyma dofinansowania w 
oparciu o liczbę FTE przekraczającą liczbę pracowników zatrudnionych przez firmę, Z 
WYJĄTKIEM sytuacji, w których osoby prowadzące jednoosobową działalność lub inny podmiot 
składający wniosek nie ma FTE, może kwalifikować się do otrzymania minimalnej dotacji w 
zależności od rodzaju działalności. W przypadku podmiotów, takich jak osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, NJEDA będzie współpracować z Wydziałem 
Podatkowym (Division of Taxation) Department of Treasury w celu ustalenia statusu rozliczenia 
podatkowego.   
 
SME musi mieć fizyczną lokalizację handlową w stanie New Jersey (np. biuro, fizyczny punkt 
sprzedaży, magazyn, zakład produkcyjny, itp.). W przypadku firm mieszczących si w domu, taki 
dom musi znajdować się w stanie New Jersey. 
 
Będą się kwalifikować podmioty non-profit zorganizowane zgodnie z sekcją 501(c) Kodeksu 
Podatkowego (Internal Revenue Code), z wyjątkiem organizacji, których podstawową 
działalnością jest lobbing polityczny. 
 
Firmy, którym dotacje nie zostaną udzielone to między innymi: prowadzące działalność 
związaną hazardem i grami, zajmujące się lub dostarczające usług, produktów lub materiałów 
„dla dorosłych” (tzn. pornograficznych, sprośnych, lubieżnych, obscenicznych lub w inny 
podobny sposób cieszące się złą opinią [w tym przedstawień z udziałem nagich lub półnagich 
osób lub prowadzących sprzedaż pomocy lub urządzeń seksualnych), będące przedmiotem 
jakiejkolwiek sprzedaży, postępowania upadłościowego, po pożarze lub w związku z 
„utraconym leasingiem”, wyprzedażą w związku z likwidacją firmy lub podobnej sprzedaży, 
sprzedaży przez przejściowego sprzedawcę, zajmujące się sprzedażą choinek lub innym 
przechowywaniem na zewnątrz, w związku z wszelką działalnością stanowiącą uciążliwość albo 
dla jakichkolwiek nielegalnych celów. 
 
Firmy, które zostały zatwierdzone do otrzymania dotacji w ramach Fazy 1 do 3  programu 
dotacji w ramach pomocy w sytuacjach kryzysowych dla małych firm, będą kwalifikować się do 
finansowania w Fazie 4. Fundusze otrzymane w Fazach od 1 do 3 nie wpłyną na rozmiary 
przyznanych dotacji, które te firmy mogą otrzymać w Fazie 4 (z wyjątkiem zakresu, w jakim te 
wcześniejsze dotacje zmniejszają niezaspokojone potrzeby firmy poniżej kwoty dotacji, do której 
firma byłaby uprawniona). Jednak firmy, które złożyły wnioski w Fazach od 1 do 3, będą musiały 
ponownie złożyć wniosek i całą wymaganą dokumentację, niezależnie od ich wcześniejszego 
wniosku. 
 
Dyrektor generalny/ równoważny członek kierownictwa SME musi osobiście zaświadczyć, że 
firma: 
 

• Działała 15 lutego 2020 roku; 
 

• Dołoży wszelkich starań, aby nie wysłać pracowników na urlop w związku z postojem ani 
zwolni żadnych osób od momentu złożenia wniosku przez sześć miesięcy po 
zakończeniu ogłoszonego stanu wyjątkowego. SME, które już wysłały pracowników na 
postojowe lub zwolniły ich z pracy, muszą zobowiązać się do jak najszybszego 
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ponownego zatrudnienia tych pracowników. Każde istotne naruszenie certyfikatu 
najlepszych starań firmy może spowodować, że NJEDA zażąda zwrotu dotacji; 

 
• Firma została uznana za negatywnie dotkniętą stanem wyjątkowym w związku z 

pandemią COVID-19 ogłoszonym w dniu 9 marca 2020 roku (np. została tymczasowo 
zamknięta, zmuszona do skrócenia godzin pracy, odnotowała spadek przychodów o co 
najmniej 20%, jej pracownicy zostali znacząco dotknięci, 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; oraz 

 
• Ma istotną potrzebę finansową, której nie można zrealizować bez przyznania w obecnej 

chwili środków finansowych w związku z nagłą sytuacją (np. firma nie ma znacznych 
rezerw gotówkowych, które mogłyby wesprzeć SME w tym okresie trudności 
gospodarczych). 

 
SME musi być zarejestrowane, aby móc prowadzić działalność gospodarczą w stanie New 
Jersey, o czym świadczy aktualny status rejestracji w Wydziale Podatkowym. Jeśli SME nie 
zostanie uznane przez Wydział Podatkowy, musi przedstawić dowód rejestracji sprzed 15 
lutego 2019 roku oraz ważne świadectwo rejestracji działalności gospodarczej (Business 
Registration Certificate, BRC). SME będzie mieć 4 tygodnie od pierwszego powiadomienia od 
NJEDA na spełnienie tego wymogu. Żadna umowa o dofinansowanie nie zostanie zawarta bez 
aktualnego statusu rejestracji w Wydziale Podatkowym lub ważnego BRC. 
 
Ponadto SME musi spełnić wymóg Wydziału Podatkowego, aby mieć pewność, że SME nie ma 
zadłużenia podatkowego wobec stanu. Podobnie jak w przypadku Fazy 1 do 3, wnioskodawca 
zaświadcza, że nie jest winien żadnych podatków i będzie zobowiązany do spłacenia 
zadłużenia, jeśli poświadczenie nie będzie prawidłowe. 
 
SME musi mieć dobrą opinię w DLWD, a wszystkie decyzje o dobrej opinii pozostają w gestii 
komisarza DLWD. Jeżeli SME podlega nadzorowi Departamentu Kontroli Napojów 
Alkoholowych (Division of Alcoholic Beverage Control, ABC), musi również mieć dobrą opinię w 
ABC, a wszystkie decyzje o dobrej kondycji pozostają w gestii ABC. Jeśli SME jest regulowane 
przez Departament Usług Społecznych (Department of Human Services, DHS), to musi również 
mieć dobrą opinię w DHS, a wszelkie decyzje należy do DHS. Jeśli SME podlega regulacjom 
Departamentu Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families, DCF), musi również mieć 
dobrą opinię w DCF, a wszystkie decyzje pozostaną w gestii DCF. 
 
Podmioty z wieloma numerami EIN mogą złożyć jeden wniosek na jeden numer EIN. Firmy z 
wieloma lokalizacjami, ale tylko z jednym numerem EIN, będą mogły złożyć tylko jeden wniosek 
(pod jednym numerem EIN). 
 
Mogą obowiązywać dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które będą oparte o wszelkie 
obowiązujące wymagania federalne związane z finansowaniem na podstawie ustawy CARES, 
w tym między innymi: 
 

• Wnioskodawcy muszą uznać i zaakceptować wymóg, zgodnie z którym wpływy z dotacji 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do kwalifikowalnych zastosowań, jak określono 
poniżej;  

• Ograniczenie dublowania świadczeń, które mogłoby wykluczyć potencjalnych 
wnioskodawców, którzy już otrzymali pomoc w związku z pandemią COVID-19;  
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• Wymóg, aby wnioskodawca wykazał, że został dotknięty negatywnymi skutkami COVID-
19. 

 
Proces składania wniosków 
 
Zainteresowane SME będą musiały dokonać wstępnej rejestracji pod adresem 
https://programs.njeda.com, od poniedziałku 19 kwietnia od godziny 9:00 rano do czwartku 29 
kwietnia do godziny 5:00 po południu. Rejestracja wstępna NIE jest rejestracją na zasadzie „kto 
pierwszy, ten lepszy”, ale zachęca się SME do jak najwcześniejszego rozpoczęcia tego 
procesu.  
 
SME, KTÓRE NIE ZAREJESTRUJĄ SIĘ WCZEŚNIEJ NIE BĘDĄ KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO 
DOTACJI W FAZIE 4.  
 
Wnioski online będą przyjmowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, na podstawie daty 
otrzymania przez Urząd wypełnionego wniosku. Proces składania wniosków do Fazy 4 zostanie 
otwarty 2 dni wcześniej dla firm z dowolnej kategorii, które nie zostały zatwierdzone do 
finansowania w Fazie 3. 
 
Opłaty 
  
Ze względu na panującą trudną sytuację finansową Urząd nie pobiera żadnych opłat za udział w 
programie. 
 
Informacje dodatkowe 
 
Informacje dodatkowe na temat programu dotacji w ramach pomocy w sytuacjach kryzysowych 
dla małych firm można znaleźć na stronie business.nj.gov/COVID. 
 

https://programs.njeda.com/
http://www.business.nj.gov/COVID

