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Urząd ds. rozwoju gospodarczego New Jersey (NJEDA) 
Program dotacji Henri/Ida – wsparcie biznesowe 
Powiadomienie o dostępności dofinansowania 

 
Urząd ds. rozwoju gospodarczego New Jersey (New Jersey Economic Development Authority, 
NJEDA) planuje rozpoczęcie naboru wniosków online dotyczącego Programu dotacji Henri/Ida 
– wsparcie biznesowe (Henri/Ida Business Assistance Grant Program) w piątek 17 września o 
godz. 9:00 na stronie internetowej https://www.njeda.com/henri-ida-relief/. Wnioski będą 
rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. 
 
Cel 
 
Program dotacji Henri/Ida – wsparcie biznesowe zapewnia krótkoterminowe, natychmiastowe 
wsparcie dotyczące wynajmu lub pokrycia kosztów kredytu hipotecznego za sierpień dla małych 
i średnich przedsiębiorstw w New Jersey oraz organizacji non-profit, które odniosły szkody 
fizyczne na skutek huraganu Henri w dniach 22 lub 23 sierpnia i/lub burzy tropikalnej / huraganu 
Ida w dniach 1, 2 lub 3 września 2021 r. 
 
Informacje ogólne 
 
Między 22 sierpnia a wczesnymi godzinami porannymi 23 sierpnia 2021 r. huragan Henri  
w osłabionej fazie przeszedł przez stan New Jersey, powodując obfite opady deszczu, których 
suma wyniosła niemal 10 cali. Burza doprowadziła do konieczności ewakuacji, zamknięcia dróg 
i przeprowadzania akcji ratunkowych drogą wodną w całym stanie. W wielu hrabstwach w New 
Jersey znaczne szkody dotknęły zarówno właścicieli domów prywatnych, jak i przedsiębiorstw. 
 
Następnie, 1 września 2021 r., w odpowiedzi na burzę tropikalną Ida gubernator Murphy ogłosił 
stan wyjątkowy na terenie całego stanu New Jersey ze skutkiem natychmiastowym – wydano 
wówczas Dekret Prezydenta nr 259. Dekret Prezydenta uznaje, że burza tropikalna Ida „stanowi 
bezpośrednie niebezpieczeństwo i zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i zasobom mieszkańców 
stanu”, oraz że „sytuacja ta może stać się zbyt trudna do opanowania w całości przez hrabstwo 
i służby miejskie w pewnych częściach stanu, a zatem może się ona rozprzestrzenić na inne 
jego części”. Dekret Prezydenta nr 259 obowiązuje na czas trwania stanu wyjątkowego. 
 
Między 1 a 2 września burza w krótkim czasie uderzyła w stan wraz z kilkoma tornadami oraz 
obfitymi opadami deszczu, których suma wyniosła około 10 cali w pewnych miastach, a to  
z kolei doprowadziło do podtopień zagrażających życiu, tragicznej śmierci przynajmniej 27 
mieszkańców New Jersey i utraty prądu. Historyczne powodzie spowodowały znaczne szkody  
 
i zniszczenia prywatnego mienia, pojazdów, budynków, obiektów publicznych oraz sieci 
transportowej w częściach Bergen, Essex, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Passaic, 
Somerset, Sussex i Union. Centrum działań biznesowych New Jersey (The New Jersey 
Business Action Center) otrzymało liczne telefony od przedstawicieli firm dotkniętych burzą. 
NJEDA zaapelowało do firm i mieszkańców o zrobienie zdjęć i udokumentowanie wszelkich 
szkód na mieniu oraz przechowywanie rachunków za usługi do celów ubezpieczeniowych i na 
wypadek dostępności federalnych lub stanowych programów pomocowych. 6 września 
prezydent Biden zatwierdził deklarację głównej katastrofy w hrabstwach Bergen, Gloucester, 
Hunterdon, Middlesex, Passaic i Somerset dotyczącą obszarów, które zostały dotknięte 
osłabionym huraganem Ida w dniach 1, 2 i 3 września 2021 r. 

https://www.njeda.com/henri-ida-relief/
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Burza tropikalna Ida spowodowała zniszczenia w centrum New Jersey oraz w dzielnicach 
biznesowych w całym stanie zaraz po tym, jak firmy zaczęły się podnosić po trudnościach 
ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19. W odpowiedzi na te wyzwania Program 
dotacji Henri/Ida – wsparcie biznesowe ma na celu zapewnienie krótkoterminowego pokrycia 
kosztów najmu / kredytu hipotecznego firmom z New Jersey, które odniosły szkody fizyczne na 
skutek burzy tropikalnej Ida w dniach 1, 2 i 3 września 2021 r. 
 
Szczegóły programu 
 
Program dotacji Henri/Ida – wsparcie biznesowe zapewni dofinansowanie w wysokości od 1000 
USD do 5000 USD firmom zlokalizowanym w New Jersey oraz organizacjom non-profit 
zatrudniającym do 50 pracowników pełnoetatowych (full time employees, FTE), jak zgłoszono w 
ostatnim formularzu  
WR-30 (za drugi kwartał 2021 r.) w Wydziale ds. pracy i rozwoju pracowników stanu New 
Jersey (New Jersey Department of Labor and Workforce Development, DLWD), oraz które 
posiadają fizyczne lokalizacje w New Jersey i ucierpiały na skutek huraganu Henri i/lub Ida. 
Obecnie budżet programu to 10,5 mln USD i może wzrosnąć do 15,5 mln USD. Jedna trzecia 
pierwszych wniosków i jedna trzecia kolejnych (w razie konieczności) będzie zarezerwowana 
dla podmiotów związanych ze spisem ludności, które zostały uprawnione do wyboru jako Strefa 
możliwości New Jersey, ale mogą zostać ponownie włączone do programu ogólnego, jeśli 
zapotrzebowanie firm i organizacji non-profit w tych obszarach nie zostanie spełnione. Co 
więcej, budżet 500 000 USD zostanie przeznaczony dla firm i organizacji non-profit, które 
ucierpiały na skutek huraganu Henri, ale mogą być ponownie włączone do ogólnej puli, jeśli 
zapotrzebowanie ze strony tych podmiotów będzie niewielkie. Program może się rozwinąć, jeśli 
dostępne będą dodatkowe fundusze.  
 
Kwalifikowalność 
 
Aby zakwalifikować się do programu, należy: 
 
• Dostarczyć potwierdzenie niespełnionych potrzeb z powodu szkody i/lub przerwy w 

działaniu firmy, w tym m.in. powodzi, szkód zewnętrznych i wewnętrznych w strukturze 
budynku, uszkodzenia dachu i okładziny, gdzie wszystkie z nich są bezpośrednio związane 
z tropikalnymi burzami Henri i Ida (wyłącznie utrata prądu nie będzie uznawana za szkodę 
fizyczną). 

• Dostarczyć dokumentację fizycznej szkody na komercyjnej lokalizacji wnioskodawcy. 

• Potwierdzić działanie 1 września 2021 r. 

• Przedstawić ważny numer identyfikacyjny pracodawcy (Employer Identification Number, 
EIN). 

• Dostarczyć ostatni formularz oświadczenia o dochodach (WR-30), jeśli ma to zastosowanie. 

• Dostarczyć dowód płatności sierpniowej za wynajem / kredyt hipoteczny w wysokości 
przynajmniej 1000 USD, a także potrzebę przekraczającą 1000 USD. 

• Być zarejestrowanym jako osoba prowadząca działalność w stanie New Jersey, co może 
być potwierdzone ważnym świadectwem rejestracji firmy. 
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• Mieć dobrą opinię w Wydziale ds. pracy i rozwoju pracowników stanu New Jersey (DLWD), 
Wydziale usług publicznych stanu New Jersey (New Jersey Department of Human Services, 
DHS) (jeśli wnioskodawca mu podlega), Wydziałowi ds. dzieci i rodziny (Department of 
Children and Families, DCF) (jeśli wnioskodawca mu podlega) oraz Oddziałowi ds. kontroli 
napojów alkoholowych stanu New Jersey (New Jersey Division of Alcoholic Beverage 
Control, ABC) (jeśli wnioskodawca mu podlega) w czasie składania wniosku, jak określono 
do wyłącznej kompetencji DLWD, DHS, DCF i ABC. 

• Złożyć oświadczenie pod przysięgą, określające źródła finansowania związane z 
tropikalnymi burzami Henri i Ida, w tym wcześniejsze dofinansowania, ubezpieczenia, 
pożyczki i dofinansowania od Administracji małych firm. 

Dodatkowe wymagania mogą mieć zastosowanie, w tym: zakwalifikowani wnioskodawcy 
powinni zatrudniać nie więcej niż 50 pracowników pełnoetatowych, posiadać sierpniową 
płatność za czynsz / kredyt hipoteczny w wysokości przynajmniej 1000 USD i niespełnioną 
potrzebę (szkoda lub utrata zysku) wyższą niż 1000 USD, muszą zaświadczyć o szkodzie 
fizycznej na ich lokalizacji komercyjnej w wyniki burz tropikalnych Henri i Ida, muszą posiadać 
fizyczną lokalizację w stanie New Jersey (np. biuro, sklep, magazyn, zakład produkcyjny itp.). 
 
Aby określić liczbę pracowników pełnoetatowych do celów obliczenia kwalifikowalności, NJEDA 
wykorzysta dane z WR-30 New Jersey złożone w DLWD. Będą brane pod uwagę najnowsze 
złożone formularze WR-30 (za drugi kwartał 2021 r.). Dokonane obliczenia dotyczące 
pracowników pełnoetatowych będą zaokrąglane do najbliższej liczby (np. 2,49 będzie liczone 
jako 2 pracowników pełnoetatowych, natomiast 2,50 będzie liczone jako 3 pracowników 
pełnoetatowych). Obliczenia dotyczące pracowników pełnoetatowych zostaną dokonane w 
oparciu o liczbę przepracowanych tygodni i wypłatę zgłoszoną w formularzu WR-30.  
 
Dyrektor generalny lub osoba na stanowisku równoważnym musi zaświadczyć, że firma / 
organizacja non-profit działała 1 września 2021 i doświadczyła szkody fizycznej w wyniku burz 
tropikalnych Henri i Ida. 
 
Zakwalifikowany wnioskodawca musi spełnić wymagania Oddziału podatkowego / Wydziału 
Skarbu Państwa (Division of Taxation/Department of Treasury’s), aby upewnić się, że nie ma 
zaległości podatkowych wobec stanu. Można to zrobić za pomocą poświadczenia od 
wnioskodawcy o braku zaległości podatkowych i podleganiu ich spłacie w sytuacji, jeśli 
poświadczenie okaże się nieprawdziwe. 
 
Wnioskodawca powinien dostarczyć tylko jeden wniosek na dany numer EIN; odpowiednio – 
firmy o wielu lokalizacjach, ale tylko z jednym numerem EIN mają ograniczenie jednego 
wniosku. 
 
Dodatkowe wymagania kwalifikowalności będą miały zastosowanie, aby zapewnić, że fundusze 
federalne, jeśli są dostępne, mogą być użyte w tym programie lub do pokrycia kosztów tego 
programu przez Urząd. Może to obejmować m.in.: 
 
• Uznanie i zgodę, aby dotacja przysługiwała tylko do określonych celów. 

• Ograniczenie podwojenia korzyści, które mogłyby wyłączać potencjalnych wnioskodawców, 
którzy otrzymali już wsparcie związane z huraganem Ida. 
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• Wymaganie, aby wnioskodawca przedstawił dowód fizycznej szkody na skutek huraganu 
Henri i/lub Ida. 

Właściciele domów i firm mających siedzibę w domach nie są uprawnieni do otrzymania 
grantów w tym programie. 
 
Na koniec, 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; oraz prowadzące dowolną działalność uciążliwą; lub dowolną działalność 
prowadzoną w nielegalnych celach. 
 
Sposoby wykorzystania środków zgodne z wymaganiami 
 
Na mocy Programu dotacji Henri/Ida – wsparcie biznesowe finansowanie powinno zostać użyte 
wyłącznie do spłaty zobowiązań z tytułu najmu / kredytu hipotecznego, nie może przekraczać 
kwoty 5000 USD oraz będzie wydatkowane wyłącznie jako zwrot kosztów. Jeśli kwota dotacji 
jest wyższa niż zapotrzebowanie, przyznana kwota będzie miała limit górny w kwocie 
zapotrzebowania. Zapotrzebowanie będzie określane na podstawie szacunkowych szkód, z 
poświadczeniem wnioskodawcy, a strata – w oparciu o zamkniętą działalność biznesową, a 
także o poświadczenie wnioskodawcy. Jako że dotacja ta może być wykorzystana wyłącznie na 
spłatę sierpniowego czynszu / kredytu hipotecznego, nie może być użyta w innym celu, w tym 
m.in. do wydatków kapitałowych takich jak rekultywacja lub budowa. 
 
Kwoty dotacji 
 
Minimalna kwota dotacji wynosi 1000 USD, a maksymalna 5000 USD z limitem na poziomie 
mniejszej niespełnionej potrzeby wnioskodawcy lub płatności za czynsz / kredyt hipoteczny. 
 
Proces składania wniosku 
 
Wnioski online będą akceptowane według daty wpływu, w oparciu o datę otrzymania przez 
Urząd pełnego wniosku. NJEDA może utworzyć proces przedrejestracyjny, aby przyspieszyć 
zatwierdzanie. 
 
Opłaty 
  
Ze względu na panującą trudną sytuację finansową Urząd nie pobiera żadnych opłat za udział w 
programie. 
 
Dodatkowe informacje 
 
Pełne informacje o Programie dotacji Henri/Ida – wsparcie biznesowe są dostępne pod 
adresem https://www.njeda.com/henri-ida-relief/. 

https://www.njeda.com/henri-ida-relief/

