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Pandemia COVID-19 
New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) 
Powiadomienie o dostępności dofinansowania 
Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) 
Wnioski przyjmowane są od 28 czerwca 2021 do 18 lipca 2021 
 
Omówienie 
 
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. 
Gubernator Murphy wielokrotnie przedłużał stan zagrożenia dla zdrowia publicznego, formalnie 
ogłaszając jego koniec w dniu 4 czerwca 2021 r.  
 
W następstwie jego wprowadzenia wdrożono środki zapobiegawcze, w tym ograniczenia 
dotyczące zgromadzeń publicznych i obowiązkowe zamknięcie firm, które nie zostały uznane za 
niezbędne. Chociaż środki te były spójne z podobnymi środkami wprowadzanymi na szczeblu 
krajowym w celu ograniczenia narażenia społeczeństwa na COVID-19, miały one znaczący 
negatywny wpływ na gospodarkę naszego stanu. 
 
Firmy sklasyfikowane w kategorii „usługi gastronomiczne i miejsca serwujące napoje” zgodnie z 
kodem Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (North American Industry 
Classification System, NAICS) 722 (opisane w tym dokumencie jako „restauracje”) zostały 
nieproporcjonalnie mocno dotknięte pandemią COVID-19 z powodu ograniczeń dotyczących 
spożywania na miejscu w lokalu gastronomicznym i nietypowych kosztów poniesionych w celu 
dostosowania modeli biznesowych pod kątem bezpiecznego prowadzenia działalności. 
 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego i nagłą koniecznością 
pozostania w domu przez miliony mieszkańców New Jersey, przychody restauracji spadły lub 
zupełnie ustały, a wiele restauracji nie miało innego wyboru, jak tylko zmienić – lub porzucić – 
swój model działania, a niektóre musiały całkowicie się zamknąć i zwolnić lub wysłać cały 
personel na przymusowy urlop. Wiele restauracji, które zmieniły model prowadzenia 
działalności, przeszło na sprzedaż „tylko na wynos”, co spowodowało znaczne ograniczenie 
liczby pracowników. 
 
W 2019 r., według New Jersey Department of Labor and Workforce Development (NJDOL), w 
stanie New Jersey w restauracjach zatrudnionych było 270 000 pracowników. Zgodnie z danymi 
NJDOL, od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. prawie 107 000 pracowników restauracji złożyło 
wnioski o świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. W 2018 roku National 
Restaurant Association poinformowało, że w New Jersey było ponad 19 000 restauracji. 
 
Przed pandemią sektor odnotowywał wzrost, a NJDOL przewidywał, że do roku 2026 wzrost 
wyniesie ponad 12 procent. Podczas pandemii New Jersey Restaurant and Hospitality 
Association oszacowało, że aż 30 procent restauracji w stanie New Jersey było zagrożonych 
zamknięciem na stałe. 
 
Chociaż liczby te są oszałamiające, wynikające z tego skutki prawdopodobnie zostały 
częściowo złagodzone dzięki kilku inicjatywom wdrożonym w New Jersey, które zostały 
uruchomione w bezpośredniej reakcji na pandemię COVID-19 i które mają tę samą podstawową 
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funkcję, tj. zakup dużej liczby gotowych posiłków od restauracji w New Jersey i rozprowadzanie 
ich bezpłatnie wśród grup docelowych. 
 
W szczególności inicjatywy te miały na celu osiągnięcie dwóch głównych celów: zapewnienie 
pilnie potrzebnych przychodów restauracjom w celu zrekompensowania bezpośrednich strat 
spowodowanych pandemią COVID-19, głównie restauracjom, które zostały tymczasowo 
zamknięte, przygotowywały się do zamknięcia i/lub zmniejszyły liczbę pracowników poprzez 
zwolnienia lub przymusowe urlopy; oraz dystrybucję bezpłatnych posiłków zakupionych w 
lokalnych restauracjach wśród grup docelowych, w tym osób o niskich dochodach, seniorów, 
pracowników opieki zdrowotnej i służb pierwszej pomocy. 
Aby kontynuować te inicjatywy i inne programy wsparcia restauracji wdrożone przez urząd New 
Jersey Economic Development Authority (NJEDA lub Urząd), w listopadzie 2020 r. Urząd ogłosił 
uruchomienie programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ). W pierwszej fazie 
dotacji ogłoszonej w lutym 2021 r. NJEDA przyznała ponad 14 milionów dolarów 28 
organizacjom w całym stanie, wspierając zakup ponad 1,5 miliona posiłków z ponad 340 
restauracji.  
 
Cel 
 
Celem programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) jest zapewnienie pilnie 
potrzebnych przychodów restauracjom zlokalizowanym w New Jersey w celu 
zrekompensowania im bezpośrednich strat spowodowanych pandemią COVID-19, w tym 
restauracjom, które zostały tymczasowo zamknięte, przygotowywały się do zamknięcia i/lub 
zmniejszyły liczbę pracowników poprzez zwolnienia lub przymusowe urlopy. 
 
W ramach programu kwota do 10 milionów dolarów zostanie przeznaczona na dotacje dla 
podmiotów w wysokości co najmniej 100 000 USD i maksymalnie 2 miliony w celu wsparcia 
przyszłych wydatków na zakupy dużej liczby posiłków w restauracjach zlokalizowanych w New 
Jersey, które zostały negatywnie dotknięte COVID-19. 
 
W ramach wymagań programu Podtrzymanie i Służba NJ (Serve and Sustain NJ), beneficjenci 
dotacji nie mogą odsprzedawać żadnych posiłków zakupionych z dofinansowaniem. 
 
Sposoby wykorzystania środków zgodne z wymaganiami 
 
W ramach programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) dofinansowanie z 
dotacji może być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia bezpośrednich kosztów związanych z 
zakupem dużej liczby posiłków, których poniesienie jest planowane na okres od dnia przyznania 
dotacji do 31 stycznia 2022 r. w związku z: kosztami restauracji dotyczącymi żywności i 
składników; robocizną, opakowaniami i wyposażeniem; oraz marżą zysku dla restauracji. 
 
Żadne inne wydatki poniesione przez wnioskodawcę, czy to w celu zakupu posiłku w 
restauracji, czy w inny sposób, nie kwalifikują się do objęcia programem, w tym między innymi: 
koszty pośrednie/ogólne poniesione przez wnioskodawcę (np. czynsz, ubezpieczenie), 
transport, dystrybucja, marketing, komunikacja, podatek od sprzedaży i napiwki. 
 
Kwoty dotacji 
 
Program Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) oferuje minimalną kwotę dotacji w 
wysokości 100 000 USD i maksymalną w wysokości 2 miliony USD, przy czym dotacje są 
obliczane na podstawie przewidywanej liczby posiłków, które mają zostać zakupione i 
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szacowanego kosztu (na posiłek), z wyłączeniem podatku od sprzedaży, napiwków i opłat za 
dostawę.  
 
W ramach programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) koszty zakupu posiłków 
będą zwracane na podstawie ryczałtowej stawki za posiłek. Chociaż podmioty kupujące posiłki 
od restauracji za więcej niż 10 USD za posiłek nie są wykluczone, dotacja będzie ograniczona 
do 10 USD za posiłek. 
 
W ramach wniosku o dofinansowanie podmioty wystąpią o kwotę dofinansowania w oparciu o 
przewidywaną liczbę kupowanych posiłków oraz szacunkowy koszt (na posiłek), z wyłączeniem 
podatku od sprzedaży, napiwków oraz opłat za dostawę. Wszystkie szacunki dotyczące dotacji 
muszą opierać się na ryczałtowej stawce za posiłek, z zastrzeżeniem limitu 10 USD za posiłek. 
W przypadku każdej przyznanej dotacji, wypłata całkowitej kwoty dotacji będzie dokonywana 
stopniowo przez NJEDA na rzecz beneficjenta w miarę ponoszenia uprawnionych wydatków i 
wnioskowania o wypłaty przez beneficjenta. Wnioski o wypłatę muszą dokumentować, że 
faktycznie poniesione wydatki są zgodne z uprawnionymi sposobami wykorzystania 
dofinansowania (tj. liczba zakupionych posiłków, koszt na posiłek oraz restauracja, w której 
posiłki zostały zakupione). 
 
Jeśli po otrzymaniu przez NJEDA wszystkich wniosków łączna kwota dofinansowania 
wnioskowana w ramach wszystkich kwalifikujących się wniosków przekroczy 10 milionów USD 
dostępnych dla Programu, NJEDA proporcjonalnie obliczy wysokość dotacji na podstawie kwoty 
określonej dla każdego kwalifikującego się wnioskodawcy, zmniejszając wysokość wszystkich 
dotacji, tak aby odzwierciedlić udział kwalifikującego się wnioskodawcy w kwalifikującej się puli. 
 
Kwalifikujący się wnioskodawcy 
 
Program Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) jest otwarty dla podmiotów 
publicznych lub prywatnych, w tym organizacji typu non-profit 501(c). Aby zakwalifikować się do 
programu wnioskodawcy muszą dostarczyć następującą dokumentację: 
 

1) Poświadczenie wpisu do rejestru przedsiębiorstw w stanie NJ, który można uzyskać na 
stronie https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/servlet/common/BRCLogin 

 
2) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Division of Taxation, w Department of 

the Treasury, które można uzyskać na stronie 
https://www.state.nj.us/treasury/taxation/busasst.shtml 

 
3) Faktury i paragony poświadczające zakup 3000 lub więcej posiłków dokonany przez 

podmiot w dowolnej restauracji zlokalizowanej w New Jersey na łączną kwotę co 
najmniej 50 000 USD, zakupionych między 9 marca 2020 r. a 28 czerwca 2021 r. 
Faktury muszą zawierać co najmniej: nazwę restauracji, datę(-y) zakupu, opis zakupu(-
ów), zakupioną ilość i całkowity koszt. 

 
Ponadto, kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć dobrą opinię w NJDOL, a wszystkie 
decyzje o dobrej reputacji są wydawane według uznania komisarza NJDOL. Mogą 
obowiązywać dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które będą oparte na obowiązujących 
wymaganiach federalnych. 
 

https://www.state.nj.us/treasury/taxation/busasst.shtml
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Obecni beneficjenci programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) mogą ubiegać 
się o dodatkowe fundusze i mogą nie być zobowiązani do ponownego złożenia dokumentacji w 
celu oceny uprawnień. 
 
Restauracje nie mogą bezpośrednio ubiegać się o tę dotację. Restauracje zainteresowane 
programem mogą skontaktować się z podmiotem uczestniczącym w programie zakupu i 
dystrybucji dużej liczby posiłków, aby omówić potencjalny udział. Listę aktualnych beneficjentów 
programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) można znaleźć tutaj. Restauracje 
mogą również zdecydować się na umieszczenie swojej nazwy na stronie programu 
Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) centrum biznesowego związanego z 
COVID-19 w New Jersey. W celu umieszczenia swojej restauracji na stronie należy wypełnić 
ten formularz. Potencjalni wnioskodawcy o dotacje mogą korzystać z tego rejestru i 
kontaktować się z restauracjami w sprawie udziału w programie Podtrzymanie i Służba NJ 
(Sustain and Serve NJ). Umieszczenie w rejestrze nie stanowi potwierdzenia przez New Jersey 
Economic Development Authority kwalifikowalności do programu Podtrzymanie i Służba NJ 
(Sustain and Serve NJ). Zdecydowanie zaleca się wszystkim stronom dochowanie należytej 
staranności przy wyborze uczestniczących restauracji. 
 
Jak wspomniano powyżej, kwalifikujący się wnioskodawcy muszą mieć udokumentowane 
zakupy dużej liczby posiłków w restauracjach zlokalizowanych w New Jersey, co najmniej 3000 
posiłków o wartości co najmniej 50 000 USD w okresie od 9 marca 2020 r. do 28 czerwca 2021 
r. 
 
W ramach wniosku o dotację wnioskodawcy muszą wymienić restauracje, w których będą 
kupować dużą liczbę posiłków, jeśli otrzymają dotację z programu Podtrzymanie i Służba NJ 
(Sustain and Serve NJ). Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu posiłków za pośrednictwem 
programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ), beneficjenci mogą kupować posiłki 
wyłącznie w restauracjach, które spełniają następujące wymagania: 
 
• Są sklasyfikowane jako „usługi gastronomiczne i miejsca serwujące napoje” z kodem 

Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu 722; 
• Zatrudniają 50 lub mniej pracowników w przeliczeniu na pełny etat w momencie składania 

wniosku, na podstawie ostatniego formularza WR-30 złożonego przez firmę w NJDOL; 
• Miejsce prowadzenia działalności jest zlokalizowane w stanie New Jersey; 
• Poświadczenie wpisu do rejestru przedsiębiorstw w stanie NJ, który można uzyskać na 

stronie https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/servlet/common/BRCLogin; 
• Muszą mieć dobrą opinię w New Jersey Division of Taxation, a wszystkie decyzje o dobrej 

reputacji są wydawane według uznania Division of Taxation;  
• Muszą mieć dobrą opinię w NJDOL, a wszystkie decyzje o dobrej reputacji są wydawane 

według uznania komisarza NJDOL;  
• Jeśli firma podlega regulacjom Division of Alcoholic Beverage Control (ABC), w Department 

of Law and Public Safety, musi mieć dobrą opinię w ABC, a wszystkie decyzje o dobrej 
reputacji pozostają w gestii ABC; 

• Muszą posiadać aktualne i ważne zaświadczenie wydane przez inspekcję władz miejskich 
i/lub okręgowych, że restauracja otrzymała ocenę zadowalającą zgodnie z systemem oceny 
placówek gastronomicznych w New Jersey (New Jersey Retail Food Establishment Rating 
system);  

• Muszą przedstawić zaświadczenie, że restauracja prowadziła działalność w dniu 15 lutego 
2020 r. i została negatywnie dotknięta stanem wyjątkowym ogłoszonym w dniu 9 marca 
2020 roku w związku z pandemią COVID-19 (np. została tymczasowo zamknięta, zmuszona 

https://www.njeda.com/njeda-to-award-14-million-in-grants-to-27-entities-statewide-through-sustain-serve-nj/#:%7E:text=The%20NJEDA%20launched%20applications%20for,by%20the%20COVID%2D19%20pandemic.&text=Each%20awardee%20will%20receive%20a,the%20meals%20at%20no%20cost.
https://forms.business.nj.gov/ssnj/restaurants/
https://forms.business.nj.gov/ssnj/restaurants/interest/


Strona | 5  
 

do skrócenia godzin pracy, odnotowała spadek przychodów, doznała 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); 
oraz 

• Mogą obowiązywać dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które będą oparte na 
obowiązujących wymaganiach federalnych.  

 
W celu wykazania kwalifikowalności, restauracje będą musiały przesłać do NJEDA:  

1) Formularz potwierdzający, że restauracja prowadziła działalność w dniu 15 lutego 2020 
r. i została negatywnie dotknięta stanem wyjątkowym ogłoszonym w dniu 9 marca 2020 
roku w związku z pandemią COVID-19. Po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o 
udział w programie Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ), formularz 
zostanie wysłany przez NJEDA bezpośrednio do restauracji wymienionych we wniosku.  
 

2) Poświadczenie wpisu do rejestru przedsiębiorstw w stanie NJ, który można uzyskać na 
stronie https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/servlet/common/BRCLogin; and 

 
3) Aktualne i ważne zaświadczenie wydane przez inspekcję władz miejskich i/lub 

okręgowych, że restauracja otrzymała ocenę zadowalającą zgodnie z systemem oceny 
placówek gastronomicznych w New Jersey (New Jersey Retail Food Establishment 
Rating system). 

  
Firmy, które nie mogą zostać zakwalifikowane do programu to między innymi firmy prowadzące 
zabronioną działalność gospodarczą to między innymi firmy prowadzące działalność związaną z 
hazardem i grami losowymi, działalność lub dostarczanie usług, produktów lub materiałów dla 
„dorosłych" (tj. o charakterze pornograficznym, wulgarnym, lubieżnym, obscenicznym lub w inny 
sposób równie nieprzyzwoitym) (w tym występy z osobami nagimi lub półnagimi lub sprzedaż 
akcesoriów lub urządzeń erotycznych); zajmujące się sprzedażą na drodze aukcji, ze względu 
na bankructwo, po zaniżonych cenach lub ze względu na „utraconą dzierżawę”, „zamykanie 
działalności” lub podobną sprzedażą; sprzedażą przez podmioty tymczasowe, sprzedażą 
choinek lub innych produktów przechowywanych na zewnątrz; prowadzące dowolną działalność 
stanowiącą uciążliwość; lub dowolną działalność prowadzoną w nielegalnych celach. 
 
Wypłata środków 
 
Program Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) jest programem dotacji opartych na 
refundacji. W przypadku każdej dotacji, całkowita kwota będzie wypłacana stopniowo, w miarę 
ponoszenia kwalifikowalnych przewidywanych wydatków oraz składania przez beneficjenta 
wniosków do NJEDA o wypłatę. Wnioski o wypłatę muszą zawierać dokumentację 
potwierdzającą, że wydatki zostały faktycznie poniesione i są zgodne z dozwolonymi sposobami 
wykorzystania dofinansowania (tj. liczba zakupionych posiłków, koszt za posiłek, koszt 
całkowity, opis zakupionego produktu(ów) i restauracja, z której zakupiono posiłki). 
 
W okresie przyznawania dotacji, beneficjent może zażądać zmiany lub uzupełnienia 
uczestniczących restauracji (wniosek taki należy złożyć na piśmie) od których może kupować 
posiłki i otrzymywać zwrot kosztów za pośrednictwem programu Podtrzymanie i Służba NJ 
(Sustain and Serve NJ). Wnioski o zmiany lub uzupełnienie listy restauracji będą rozpatrywane 
przez NJEDA.  
 
Proces składania wniosku 
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Wnioski online będą przyjmowane od 28 czerwca 2021 r. do 18 lipca 2021 r., a wszystkie 
zgłoszenia zostaną rozpatrzone po zamknięciu okresu składania wniosków. 
 
Wnioski o udział w programie Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) są składane w 
trzech częściach: 

1) Wnioskodawcy muszą najpierw złożyć wniosek, który zawiera listę proponowanych 
restauracji, od których będą kupowane posiłki; 

2) Wymienione we wniosku restauracje otrzymają następnie krótki formularz bezpośrednio 
od NJEDA, który muszą wypełnić, jeśli chcą zakwalifikować się do zakupu posiłków za 
pośrednictwem programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ); oraz 

3) Wnioskodawcy otrzymają zgłoszenie od restauracji i przed wysłaniem go do NJEDA 
będą musieli je przejrzeć i zatwierdzić. Zgłoszenia należy zatwierdzić przed upływem 
terminu składania wniosków o zwrot kosztów zakupu posiłku za pośrednictwem 
programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ).  

 
Wnioskodawcy odpowiadają za dopilnowanie, aby restauracje przesłały materiały w terminie 
składania wniosków. Wnioskodawcy powinni zapewnić odpowiedni czas na złożenie materiałów 
zarówno własnych, jak i wymienionych restauracji.  
 
Opłaty 
  
Ze względu na trudności finansowe ostatecznych beneficjentów, NJEDA nie będzie pobierać od 
wnioskodawców żadnych opłat za udział w programie. 
 
Dodatkowe informacje 
 
Dodatkowe informacje na temat programu Podtrzymanie i Służba NJ (Sustain and Serve NJ) 
można znaleźć w Centrum informacji biznesowych dotyczących COVID-19: 
https://business.nj.gov/covid.  
 
Osoby wymagające pomocy językowej powinny wysłać do NJEDA swoje imię i nazwisko, język, 
którym się posługują oraz numer telefonu na adres languagehelp@njeda.com.  
 

https://business.nj.gov/covid
mailto:languagehelp@njeda.com

