New Jersey Economic Development Authority (NJEDA)
Powiadomienie o dostępności dofinansowania
Sustain & Serve NJ
New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) (Urząd ds. rozwoju gospodarczego New
Jersey) rozpocznie przyjmowanie wniosków o udział w Fazie 3 programu Sustain & Serve New
Jersey (SSNJ) (Podtrzymanie i Służenie NJ) we wtorek, 1 marca 2022 r., o godzinie 12:00.
Wniosek jest dostępny na stronie https://www.njeda.com/sustain-and-serve/ .
Ostateczny termin składania wniosków o udział w Fazie 3 SSNJ upływa w piątek, 1 kwietnia o
godzinie 17:00. NJEDA nie pobiera opłat za złożenie wniosku do programu.
Cel
Celem programu Sustain & Serve New Jersey Program (SSNJ) jest zapewnienie wsparcia
organizacjom typu non-profit z siedzibą w New Jersey, które kupują posiłki w restauracjach
dotkniętych pandemią COVID-19 i bezpłatnie dostarczają je potrzebującym mieszkańcom New
Jersey.
Omówienie
Podczas pandemii COVID-19 mieszkańcy New Jersey mieli trudności z zakupem i
zapewnieniem sobie żywności. Według badania Household Pulse przeprowadzonego przez
U.S. Census Bureau (amerykańskie Biuro ds. Spisu Ludności), ponad 440 000 gospodarstw
domowych w New Jersey zgłosiło brak wystarczającej ilości jedzenia w ciągu ostatnich siedmiu
dni.
Jednocześnie społeczność organizacji non-profit, która zajmuje się osobami dotkniętymi
pandemią, odczuła ogromny wzrost zapotrzebowania na swoje usługi bez uzyskania
współmiernego finansowania. Center for Nonprofits (Centrum Organizacji Non-profit)
poinformowało, że w 2020 r. prawie 50 procent organizacji non-profit w New Jersey odczuło
zwiększone zapotrzebowanie na ich usługi, ale tylko jedna trzecia wskazała, że ich
finansowanie wzrosło, a spośród tych organizacji wiele zgłosiło, że ich finansowanie nie wzrosło
proporcjonalnie do potrzeb. Wskazuje to na znaczną lukę w usługach kompensowanych, co jest
bezpośrednim skutkiem pandemii.
SSNJ umożliwiło organizacjom non-profit zajęcie się kwestią znacznego wzrostu popytu na
posiłki, jednocześnie wspierając restauracje dotknięte COVID-19.
Szczegóły programu
W ramach programu finansowanie w wysokości do 10 milionów dolarów z amerykańskiego
planu ratunkowego (American Rescue Plan, ARP) zostanie wykorzystane na dotacje w
wysokości co najmniej 100 000 USD i maksymalnie 2 miliony USD dla organizacji non-profit na
przyszłe wydatki związane z zakupem i dystrybucją posiłków z restauracji. Beneficjenci
programu mogą również przeznaczyć do 10 procent przyznanej kwoty na pokrycie kosztów
operacyjnych bezpośrednio związanych z realizacją programu.
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Kryteria kwalifikujące
Program SSNJ jest otwarty dla organizacji typu non-profit 501(c)(3) i 501(c)(19) w znaczeniu
określonym przez Internal Revenue Service (IRS) (amerykański Urząd Skarbowy) lub New
Jersey Division of Consumer Affairs (Wydział ds. Konsumentów w New Jersey), które mogą
wykazać, że spełniają poniższe kryteria. Beneficjenci Fazy 1 lub Fazy 2 programu SSNJ mogą
ubiegać się o dodatkowe fundusze i mogą nie być zobowiązani do ponownego złożenia całej
dokumentacji potwierdzającej uprawnienia.
1. Sklasyfikowanie w ramach jednego z następujących kodów systemu klasyfikacji North
American Industry Classification System (NAICS) (system klasyfikacji działalności
gospodarczej w Ameryce Północnej):
a. Kod NAICS 611 (usługi edukacyjne)
b. Kod NAICS 62 (organizacje pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, w tym kod
NAICS 624210)
c. Kod NAICS 813 (organizacje religijne, przyznające granty, obywatelskie,
zawodowe i podobne)
d. Kod NAICS 92 (administracja publiczna)
2. Należy sprawdzić w System for Award Management (SAM) (Federalnym Systemie
Rejestracji Kontrahentów), czy podmiot nie jest wykluczony.
3. Przedstawić poświadczenie prawidłowego funkcjonowania wydane przez Department of
Labor (Departament Pracy).
4. Przedstawić zaświadczenie z Division of Taxation (Wydział Podatkowy New Jersey) o
braku zaległości podatkowych
5. Przedstawić faktury i paragony poświadczające zakup 1500 lub więcej posiłków
dokonany przez organizację w dowolnej restauracji zlokalizowanej w New Jersey na
łączną kwotę co najmniej 25 000 USD, w okresie od 9 marca 2020 r. do 1 marca 2022 r.
Faktury muszą zawierać co najmniej: nazwę restauracji, datę(-y) zakupu, opis zakupu(ów), zakupioną ilość i całkowity koszt.
a. Darowizny posiłków z restauracji (tj. podmioty sklasyfikowane jako „usługi
gastronomiczne i miejsca serwujące napoje” zgodnie z kodem NAICS 722 lub
„podmioty wydające posiłki z funduszu społecznego, świadczące usługi socjalne”
zgodnie z kodem NAICS 624210) mogą być wliczane do maksymalnie 50
procent wymogu wcześniejszych zakupów (do 750 posiłków i 12 500 USD), o ile
wnioskodawca może przedstawić faktury od darczyńców posiłków z restauracji
weryfikujące liczbę posiłków i wartość pieniężną darowanych posiłków.
6. Koszty prowadzenia działalności organizacji zwiększyły się na skutek pandemii, co
można wykazać za pomocą środków takich jak między innymi zwiększone poziomy
zapotrzebowania i świadczenia usług programowych, nieskompensowany wzrost
zapotrzebowania na usługi, zmniejszone przychody lub trudności związane ze środkami
na płace lub inne koszty operacyjne.
Ponadto wnioskodawcy muszą dostarczyć listę restauracji, w których zamierzają kupować
posiłki, jeśli otrzymają dotację w ramach programu SSNJ. Aby otrzymać zwrot kosztów,
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beneficjenci programu mogą kupować posiłki wyłącznie w restauracjach, które spełniają
następujące wymagania:
•
•

•
•
•
•

•

•

Są sklasyfikowane jako „usługi gastronomiczne i miejsca serwujące napoje” zgodnie z
kodem NAICS 722 lub „podmioty wydające posiłki z funduszu społecznego, świadczące
usługi socjalne” zgodnie z kodem NAICS 624210;
Mają 50 lub mniej pracowników w przeliczeniu na pełny etat (full-time equivalent employee,
FTE) w momencie składania wniosku, na podstawie formularza WR-30 za 4. kwartał
złożonego przez firmę w NJDOL. Jeśli restauracja nie ma żadnych pracowników FTE i nie
ma obowiązku składania formularza WR-30 do NJDOL, może złożyć formularz IRS 1040;
Mają fizyczną lokalizację w stanie New Jersey;
Mogą przedstawić poświadczenie prawidłowego funkcjonowania wydane przez Division of
Taxation (Wydział Podatkowy w New Jersey);
Mogą przedstawić poświadczenie prawidłowego funkcjonowania wydane przez NJDOL;
Jeśli firma podlega regulacjom Division of Alcoholic Beverage Control (ABC) (Wydział ds.
kontroli produkcji, dystrybucji, sprzedaży i transportu napojów alkoholowych), w Department
of Law and Public Safety (Departament Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego), musi
przedstawić poświadczenie prawidłowego funkcjonowania wydane przez ABC;
Muszą sprawdzić w systemie SAM, że podmiot nie jest podmiotem wykluczonym;
przedstawić 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); przedstawić zaświadczenie, że restauracja prowadziła działalność w dniu 4
czerwca 2021 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 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 w związku z tym spowolnił produkcję na
poziomie firmy); oraz
Muszą spełniać wszelkie dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które mają zastosowanie.

W celu wykazania kwalifikowalności, restauracje będą musiały przedłożyć:
1) Formularz potwierdzający, że restauracja prowadziła działalność przed 4 czerwca 2021
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 Sustain & Serve NJ (Podtrzymanie i Służenie NJ), formularz zostanie
wysłany przez NJEDA bezpośrednio do restauracji wymienionych we wniosku.
2) 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).
3) Jeżeli podmiot nie składa do NJDOL formularzy WR-30, musi przedstawić kopię
formularza IRS 1040 weryfikującego, że restauracja nie ma pracowników FTE.
Restauracje nie mogą bezpośrednio ubiegać się o tę dotację. Restauracje zainteresowane
programem mogą skontaktować się z podmiotem uczestniczącym w programie zakupu i
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dystrybucji dużej liczby posiłków, aby omówić potencjalny udział. Listę beneficjentów Fazy 1
SSNJ można znaleźć tutaj, a beneficjentów Fazy 2 tutaj. Restauracje mogą również
zdecydować się na publiczne podanie swojej nazwy. Aby podać nazwę restauracji do publicznej
wiadomości należy wypełnić ten formularz. Potencjalni wnioskodawcy o dotacje mogą korzystać
z tego rejestru i kontaktować się z restauracjami w sprawie udziału w programie SSNJ.
Umieszczenie na tej liście nie jest równoznaczne z poparciem przez NJEDA. Zdecydowanie
zaleca się wszystkim stronom dochowanie należytej staranności. Restauracje uczestniczące
obecnie w Fazie 2 SSNJ mogą nie być zobowiązane do ponownego przesłania całej
dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów kwalifikujących.
Podmioty wydające posiłki z funduszu społecznego/świadczące usługi socjalne,
sklasyfikowane pod kodem NAICS 624210, mogą ubiegać się bezpośrednio o udział w
SSNJ i działać jako organizacje otrzymujące dotacje. Jednak podmioty wnioskujące o
dotacje sklasyfikowane pod kodem NAICS 624210 nie mogą również działać jako dostawcy
posiłków dla swojej organizacji lub dla jakiegokolwiek innego wnioskodawcy o udział w SSNJ
lub organizacji otrzymującej dotacje (tj. nie mogą kupować posiłków od siebie, a inni
beneficjenci programu nie mogą kupować od nich). Podmioty sklasyfikowane pod kodem
NAICS 624210, które zdecydują się ubiegać bezpośrednio o udział w programie jako
organizacja otrzymująca dotację, muszą uwzględnić w swoim wniosku co najmniej jedną inną
restaurację(-e), w której będą kupować posiłki. Wnioskodawcy sklasyfikowani pod kodem
NAICS 624210 mogą kupować posiłki od innych podmiotów sklasyfikowanych pod kodem
624210, ale nie mogą udostępniać numeru identyfikacyjnego pracodawcy (Employer
Identification Number, EIN). Podmioty sklasyfikowane pod kodem NAICS 624210, które działają
jako dostawcy posiłków (tj. nie są beneficjentami programu) mogą współpracować z jednym lub
większą liczbą wnioskodawców.
Firmy, które nie mogą zostać zakwalifikowane do programu 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; zajmujące się
sprzedażą przez podmioty tymczasowe, sprzedażą choinek lub innych produktów
przechowywanych na zewnątrz; prowadzące dowolną działalność stanowiącą uciążliwość; lub
dowolną działalność prowadzoną w nielegalnych celach.
Sposoby wykorzystania środków zgodne z wymaganiami
W ramach programu SSNJ 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 grudnia 2022 r.
związanych z: kosztami restauracji w zakresie żywności i składników; robocizną, opakowaniami
i wyposażeniem; opłatami za dostawę narzucanymi przez restaurację oraz marżą zysku dla
restauracji.
Do 10% przyznanej dotacji może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych
poniesionych przez organizację otrzymującą dotację bezpośrednio związanych z realizacją
programu SSNJ. Dopuszczalne koszty operacyjne obejmują: pensje personelu i dodatki
(proporcjonalne do ilości czasu poświęconego przez personel na program), zwrot za
przejechane mile w związku z dostawą posiłków zrealizowaną przez organizację otrzymującą
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dotacje, płatności na rzecz dostawców, którzy pomagają w monitorowaniu i fakturowaniu
zakupów posiłków (np. firma księgowa lub firma świadcząca profesjonalne usługi) oraz
zaopatrzenie potrzebne do obsługi programu.
Wymagania określone dla programu Serve and Sustain NJ (Podtrzymanie i Służenie NJ)
zabraniają beneficjentom dotacji odsprzedawania posiłków zakupionych za środki z
dofinansowania oraz rozprowadzania posiłków wśród opłacanego personelu organizacji
otrzymującej dotację.
Wysokość dotacji
W ramach SSNJ minimalna dostępna kwota dotacji wynosi 100 000 USD, a maksymalna
dostępna kwota dotacji to 2 miliony USD. Przyznane dotacje uwzględniają zarówno koszt
zakupu posiłków (90 procent przyznanej kwoty lub więcej), jak i koszty operacyjne (do 10
procent przyznanej kwoty). Koszt zakupu posiłków zostanie zwrócony na podstawie stawki
ryczałtowej za posiłek. Chociaż podmioty kupujące posiłki od restauracji za więcej niż 12 USD
za posiłek nie zostaną wykluczone, NJEDA zwróci koszt do 12 USD za posiłek.
W ramach wniosku o dofinansowanie podmioty będą ubiegać się o kwotę dofinansowania od
100 000 do 2 mln USD. W ramach wniosku wnioskodawcy mogą wnioskować o wykorzystanie
do 10 procent tej kwoty (do 200 000 USD) na kwalifikujące się wydatki operacyjne. Wszystkie
pozostałe środki muszą pokrywać bezpośrednie koszty zakupu posiłków. Wnioskodawcy, którzy
wydadzą mniej niż 10 procent przyznanej dotacji na koszty operacyjne, mogą przeznaczyć
pozostałe środki na zakup większej liczby posiłków.
Jeśli po otrzymaniu przez NJEDA wszystkich wniosków łączna kwota dofinansowania
wnioskowana w ramach wszystkich kwalifikujących się wniosków przekroczy 10 milionów USD
dostępnych dla programu SSNJ, 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 puli
dostępnych środków. Jeśli puli dostępnych środków nie będzie można podzielić proporcjonalnie
tak, aby każdy kwalifikujący się wnioskodawca otrzymał dotację w wysokości co najmniej 100
000 USD, NJEDA podzieli fundusze równo między wszystkich kwalifikujących się
wnioskodawców.
Wypłata środków
Program SSNJ to dotacja oparta na refundacji. W przypadku każdej przyznanej dotacji,
całkowita kwota będzie wypłacana stopniowo, w miarę ponoszenia kwalifikujących się
wydatków oraz składania przez beneficjenta wniosków do NJEDA o wypłatę. Wnioski o wypłatę
muszą zawierać dokumentację potwierdzającą faktyczne poniesienie wydatków oraz ich
zgodność z dozwolonymi sposobami wykorzystania dofinansowania (np. faktury z
kwalifikujących się restauracji pokazujące liczbę zakupionych posiłków, koszt za posiłek oraz
restauracje, w której posiłki zostały zakupione; karty czasu pracy personelu pokazujące czas
poświęcony na program SSNJ).
W okresie przyznawania dotacji, beneficjent może zażądać zmiany lub dodania uczestniczącej(ych) restauracji, od których może kupować posiłki i otrzymywać zwrot kosztów za
pośrednictwem programu SSNJ. Wnioski o zmiany lub uzupełnienie listy restauracji muszą być
składane na piśmie i będą rozpatrywane przez NJEDA.
Strona | 5

Procedura składania wniosku
Wnioski składane online będą przyjmowane od 1 marca 2022 r. (12:00) do 1 kwietnia 2022 r.
(17:00). Wszystkie kompletne wnioski zostaną rozpatrzone po zamknięciu okresu składania
wniosków.
Procedura składania wniosków o udział w programie SSNJ przebiega w trzech krokach.
1) Zainteresowane organizacje non-profit muszą złożyć wniosek, w tym listę
proponowanych restauracji.
2) Następnie wymienione we wniosku restauracje otrzymają bezpośrednio od NJEDA krótki
formularz, który każda restauracja musi wypełnić i wysłać do zainteresowanej
organizacji non-profit.
3) Zainteresowane organizacje non-profit muszą zapoznać się ze zgłoszeniem każdej
restauracji, zatwierdzić je i przesłać do NJEDA. Zainteresowane organizacje non-profit
muszą zatwierdzić zgłoszenia i przesłać je do NJEDA przed upływem terminu składania
wniosków.
Wnioskodawcy powinni zapewnić odpowiedni czas na złożenie materiałów zarówno własnych,
jak i zgłoszonych restauracji. Wnioski wnioskodawców, którzy nie wykonają wszystkich trzech
kroków dla co najmniej jednej restauracji, zostaną uznane za niekompletne.
Opłaty
Ze względu na trudności finansowe organizacji non-profit, które kwalifikują się jako
wnioskodawcy, NJEDA nie będzie pobierać od wnioskodawców żadnych opłat za udział w
programie.
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje na temat programu Sustain & Serve NJ (Podtrzymanie i Służenie NJ)
można znaleźć na stronie internetowej NJEDA: https://www.njeda.com/sustain-and-serve/.
Osoby wymagające pomocy językowej powinny wysłać do NJEDA swoje imię i nazwisko, język,
którym się posługują oraz numer telefonu na adres languagehelp@njeda.com.
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