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Pandemia COVID-19 

New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) 
Program dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym - faza 3 
(Small Business Emergency Assistance Grant Program - Phase 3) 
Powiadomienie o dostępności dofinansowania: Restauracje będą mogły składać wnioski 
od godziny 9:00 we czwartek, 29 października 2020 r. Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły 
składać wnioski od godziny 9:00 w piątek, 30 października 2020 r.  Wszystkie pozostałe 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski od godziny 9:00 w 
poniedziałek, 2 listopada 2020 r. Wnioskodawcy muszą się wstępnie zarejestrować do 
godziny 17:00 we wtorek, 27 października 2020 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. 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 narażenia społeczeństwa na COVID-19, wpłynęły one i nadal 
będą miały znaczący negatywny wpływ na gospodarkę naszego kraju. 
 
W dniu 26 marca 2020 r. New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) zatwierdził 
utworzenie Programu dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym 
(Small Business Emergency Assistance Grant Program) - programu dofinansowania w związku 
ze stanem wyjątkowym, aby zapewnić w sposób jak najbardziej efektywny i szybki środki dla 
określonych małych i średnich przedsiębiorstw, tzn. przedsiębiorstw i organizacji typu non-profit 
(small and medium sized enterprises, SME), które potrzebowały wsparcia w zakresie 
wynagrodzeń i kapitału obrotowego na skutek niekorzystnego wpływu ekonomicznego 
ogłoszenia stanu wyjątkowego i stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego w dniu 9 marca 2020 
r. 
 
Początkowa faza programu dotacji koncentrowała się na najmniejszych przedsiębiorstwach w 
wybranych branżach, które najbardziej ucierpiały na skutek wprowadzenia środków 
zapobiegawczych. NJEDA wykorzystała 5 milionów dolarów z własnych środków pieniężnych 
niepodlegających ograniczeniom w rozporządzaniu, a także 2 miliony dolarów z funduszy 
wniesionych przez Casino Reinvestment Development Authority (CRDA) w celu wsparcia 
podmiotów z hrabstwa Atlantic dotkniętych zaistniałą sytuacją, aby sfinansować początkowy 
Program dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym (Small Business 
Emergency Assistance Grant Program). W drugiej fazie programu dotacji wykorzystano 45 
milionów dolarów z funduszu Coronavirus Relief Fund, ustanowionego na mocy federalnej 
ustawy o pomocy, zapomogach i bezpieczeństwie gospodarczym w związku z koronawirusem 
(Federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), przy mniej restrykcyjnych 
wymogach kwalifikacyjnych, tak aby można było udzielić pomocy większej liczbie SME. 
 
Wykorzystując 70 milionów dolarów dodatkowych funduszy z Coronavirus Relief Fund, NJEDA 
wdraża obecnie trzecią fazę Programu dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem 
wyjątkowym (Small Business Emergency Assistance Grant Program), z mniej restrykcyjnymi 
wymogami kwalifikacyjnymi i nowymi pulami środków finansowych przeznaczonych specjalnie 
dla restauracji i mikroprzedsiębiorstw. 
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Cel 
 
Celem Programu dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym - faza 3 
(Small Business Emergency Assistance Grant Program - Phase 3) -jest zapewnienie 
krótkoterminowego, natychmiastowego wsparcia w zakresie płac i kapitału obrotowego 
dodatkowym SME z New Jersey negatywnie dotkniętym ogłoszonym stanem wyjątkowym, 
pomagając w ten sposób ustabilizować ich działalność i zminimalizować potencjalne 
tymczasowe urlopy w związku z przestojem i/lub zwolnienia. 
 
W początkowej fazie programu kwalifikowalność była ograniczona do przedsiębiorstw o nie 
więcej niż 10 ekwiwalentach pełnego czasu pracy (Full-Time Equivalent, FTE). W fazie 2 limit 
kwalifikowalności ze względu na liczbę pracowników został zwiększony do nie więcej niż 25 
FTE. W fazie 3 limit kwalifikowalności ze względu na liczbę pracowników zostaje ponownie 
zwiększony do nie więcej niż 50 FTE.  
 
W początkowej fazie programu uprawnienia były ograniczone do podmiotów, które zgodnie z 
kodem Klasyfikacji działalności dla Ameryki Północnej (North American Industry Classification 
System, NAICS) działały w bardzo wąskiej grupie branż. Podobnie jak w fazie 2, w fazie 3 
program nie będzie ograniczony kodem NAICS, z wyjątkiem niektórych opisanych poniżej firm 
prowadzących zabronioną działalność, a środki finansowe będą również dostępne dla 
zarejestrowanych w stanie firm prowadzących działalność w domu i przedsiębiorców 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie kwalifikowali się w 
początkowej fazie programu. Ponadto do programu będą kwalifikowały się wszystkie podmioty 
non-profit, o których mowa w paragrafie 501(c), z wyjątkiem organizacji, których głównym 
przedmiotem działalności jest lobbing polityczny. 
 
Sposoby wykorzystania środków zgodne z wymaganiami 
 
W ramach Programu dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem wyjątkowym – faza 
3 (Small Business Emergency Assistance Grant Program - Phase 3), środki mogą zostać 
wykorzystane do zwrotu dochodów utraconych w wyniku przerwy w działalności spowodowanej 
przez COVID-19 i nie mogą być wykorzystane na wydatki kapitałowe, w tym budowę. 
 
Kwoty dotacji 
 
W fazie 1 i fazie 2 Programu dotacji na pomoc dla małych firm w związku ze stanem 
wyjątkowym (Small Business Emergency Assistance Grant Program) wykorzystywana była 
podobna metodologia do obliczania kwoty dotacji, przy czym na jeden FTE przyznawano 1000 
USD, jak podano w ostatnim formularzu WR-30 złożonym w New Jersey Department of Labor 
and Workforce Development. W fazie 3, zamiast obliczać wysokość dotacji w przeliczeniu na 
FTE, wysokość dofinansowania zostanie ustalona na podstawie widełek FTE i branży, zgodnie 
z poniższą tabelą. Ponadto zamiast określać wysokość dotacji na podstawie ostatniego 
złożonego formularza WR-30, do obliczeń wykorzystana zostanie maksymalna liczba FTE 
wnioskodawcy z ostatnich sześciu kwartałów ujętych w złożonym formularzu WR-30, co pozwoli 
zmaksymalizować potencjalną dotację. Przedsiębiorstwo prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą lub z innych względów niewykazujące FTE w każdym z sześciu 
kwartałów otrzyma minimalną kwotę dotacji zgodnie z poniższą tabelą. 
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W celu obliczenia kwoty dotacji wszystkie obliczenia domniemanych FTE zostaną zaokrąglone 
do najbliższego FTE, np. 2,49 FTE byłoby liczone dla celów programu jako 2 FTE, natomiast 
2,50 FTE byłoby liczone jako 3 FTE. Podczas gdy obliczanie FTE opiera się na 
przepracowanych tygodniach i wynagrodzeniach zgodnie z informacjami podanymi w 
formularzu WR-30, w żadnym wypadku firma nie otrzyma dotacji na podstawie liczby FTE 
przekraczającej liczbę pracowników zatrudnionych przez firmę w okresie podlegającym 
zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą lub inny wnioskujący podmiot nie ma żadnych FTE, wtedy może kwalifikować się 
do przyznania minimalnej dotacji. W przypadku podmiotów, takich jak firmy prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, NJEDA będzie współpracować z Division of Taxation 
w Department of Treasury w celu określenia rodzaju składanej deklaracji podatkowej. 
 

Wysokość kwot przyznawanych firmom z sektora “Usługi gastronomiczne i miejsca 

serwujące napoje” z kodem NAICS zaczynającym się od 722 

Widełki FTE Wysokość przyznawanych kwot 

5 FTE lub mniej, w tym firmy bez żadnych 

FTE 

$10,000 

6-25 FTE $15,000 

26-50 FTE $20,000 

 

Wysokość kwot przyznawanych mikrofirmom 

Widełki FTE Wysokość przyznawanych kwot 

5 FTE lub mniej, w tym firmy bez żadnych 

FTE 

$5,000 

 

Wysokość kwot przyznawanych innym małym firmom 

Widełki FTE Wysokość przyznawanych kwot 

6-25 FTE $10,000 

26-50 FTE $15,000 
 
 
Kwalifikujący się wnioskodawcy 
 
Firmy, którym przyznano dotacje w fazie 1 lub fazie 2 Programu dotacji na pomoc dla małych 
firm w związku ze stanem wyjątkowym (Small Business Emergency Assistance Grant Program) 
będą kwalifikować się do dofinansowania w fazie 3. Środki finansowe otrzymane w fazie 1 lub 2 
nie wpłyną na wysokość kwoty, jaką firmy te mogą otrzymać w fazie 3 (z wyjątkiem sytuacji, w 
której wcześniejsze dotacje zmniejszyły niezaspokojone potrzeby firmy).  
 
Kwalifikujące się SME muszą mieć fizyczne miejsce prowadzenia działalności w stanie New 
Jersey (np. biuro, fizyczny punkt sprzedaży, magazyn, zakład produkcyjny itp.), a firmy 
prowadzące działalność w domu muszą być zlokalizowane w New Jersey. Wszystkie 
organizacje non-profit zorganizowane zgodnie z paragrafem 501(c) Kodeksu podatkowego 
będą się kwalifikować, z wyjątkiem organizacji, których podstawową działalnością jest lobbing 
polityczny. 
 
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, 
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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 stanowiącą uciążliwość; lub dowolną 
działalność prowadzoną w nielegalnych celach. 
 
Dyrektor generalny/równoważny członek kierownictwa każdego kwalifikującego się SME musi 
zaświadczyć, że firma: 
 

• Prowadziła działalność w dniu 15 lutego 2020 r. (zgodnie z federalnym Programem ochrony 
wynagrodzeń (Paycheck Protection Program) wdrożonym przez Small Business 
Administration); 

 

• Dołoży wszelkich starań, aby nie wysłać na urlop tymczasowy ani nie zwolnić żadnych osób 
od momentu złożenia wniosku do sześciu miesięcy po zakończeniu stanu wyjątkowego 
ogłoszonego w dniu 9 marca 2020 r. (SME, które już wysłały pracowników na urlop 
tymczasowy lub zwolniły pracowników od chwili złożenia wniosku muszą zobowiązać się do 
dołożenia wszelkich starań, aby ponownie zatrudnić tych pracowników tak szybko, jak to 
możliwe) - każde istotne naruszenie zobowiązania do dołożenia wszelkich starań może 
spowodować, że NJEDA wystąpi o zwrot dotacji; 

 

• Została negatywnie dotknięta stanem wyjątkowym ogłoszonym w dniu 9 marca 2020 r. w 
związku z pandemią COVID-19 (np. została tymczasowo zamknięta, zmuszona do 
skrócenia godzin pracy, odnotowała spadek przychodów o co najmniej 20%, 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 

 

• Ma istotną potrzebę finansową, której nie można zrealizować bez przyznania w obecnej 
chwili środków finansowych w związku z nagłą sytuacją (np. firma nie posiada znacznych 
rezerw gotówkowych, które mogłyby wesprzeć SME w tym okresie trudności 
gospodarczych). 

 
Ponadto kwalifikujące się SME musi w momencie składania wniosku przedstawić 
zaświadczenie, że jest zarejestrowane jako prowadzące działalność gospodarczą w stanie New 
Jersey, potwierdzające jego prawidłowe funkcjonowanie przez New Jersey Department of Labor 
and Workforce Development oraz że spełnia wymóg Division of Taxation w Department of 
Treasury o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami wobec stanu. Zaświadczenie może 
mieć formę poświadczenia przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem zwrotu otrzymanego 
dofinansowania w przypadku, gdy poświadczenie nie będzie prawidłowe. 
 
Każde kwalifikujące się SME może złożyć jeden wniosek na jeden numer identyfikacyjny 
pracodawcy, tzn. SME z wieloma numerami identyfikacyjnymi pracodawcy (Employer 
Identification Numbers, EIN) mogą złożyć jeden wniosek na jeden numer EIN; a firmy z wieloma 
lokalizacjami, ale tylko z jednym numerem EIN będą ograniczone do jednego wniosku (pod 
jednym numerem EIN). 
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Wreszcie, mogą obowiązywać dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które będą oparte na 
dowolnych obowiązujących wymaganiach federalnych związanych z federalną ustawą o 
pomocy, zapomogach i bezpieczeństwie gospodarczym w związku z koronawirusem (Federal 
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) i mogą obejmować między innymi 
ograniczenie powielania świadczeń, co mogłoby wykluczyć potencjalnych wnioskodawców, 
którzy już otrzymali pomoc federalną, a także wymóg dodatkowego wykazania przez 
wnioskodawcę, że został negatywnie dotknięty COVID-19. 
 
Wypłata środków 
 
Pełna wypłata środków jak najszybciej po zatwierdzeniu wniosku o dotację. 
 
Z 70 milionów dolarów dostępnych w funduszu Coronavirus Relief Fund, określone środki 
zostaną zarezerwowane dla specyficznych rodzajów działalności w następujący sposób:  

 

▪ Restauracje: Środki w wysokości 35 milionów dolarów zostaną zarezerwowane na 
wsparcie firm sklasyfikowanych jako „Usługi gastronomiczne i miejsca serwujące napoje” 
z kodami NAICS zaczynającymi się od 722 (opisane w tym dokumencie jako 
„Restauracje”), biorąc pod uwagę nieproporcjonalnie negatywny wpływ, na jaki firmy te 
były narażone z powodu COVID-19, w tym ograniczenia dotyczące spożywania posiłków 
na miejscu i nietypowe koszty, jakie firmy te poniosły, aby dostosować swoje modele 
biznesowe w celu bezpiecznego prowadzenia działalności. 33 procent środków w tej 
kategorii zostanie skierowane na wsparcie podmiotów, których adres prowadzenia 
działalności jest zlokalizowany (w całości lub częściowo) w obszarze spisu 
powszechnego, który kwalifikował się do wyboru jako strefa szans w New Jersey (New 
Jersey Opportunity Zone) (tzn. obszar spisu powszechnego New Market Tax Credit).  

▪ Mikrofirmy: 15 milionów dolarów zostanie zarezerwowanych na wsparcie firm, które 
miały 5 lub mniej FTE w szczytowym okresie FTE w ciągu ostatnich sześciu kwartałów 
składania formularzy WR-30 (w tym firm bez FTE), biorąc pod uwagę wyjątkową 
podatność mikrofirm (które zazwyczaj mają niższe rezerwy finansowe) na trudności 
finansowe spowodowane przez COVID-19. 33 procent środków w tej kategorii zostanie 
skierowane na wsparcie podmiotów, których adres prowadzenia działalności (lub adres 
domowy w przypadku firm prowadzących działalność w domu) jest zlokalizowany (w 
całości lub częściowo) w obszarze spisu powszechnego, który kwalifikował się do wyboru 
jako strefa szans w New Jersey (New Jersey Opportunity Zone) (tzn. obszar spisu 
powszechnego New Market Tax Credit).  

▪ Inne małe firmy: Pozostałe 20 milionów dolarów zostanie zarezerwowanych na wsparcie 
firm zatrudniających od 6 do 50 pracowników. 33 procent środków w tej kategorii zostanie 
skierowane na wsparcie podmiotów, których adres prowadzenia działalności (lub adres 
domowy w przypadku firm prowadzących działalność w domu) jest zlokalizowany (w 
całości lub częściowo) w obszarze spisu powszechnego, który kwalifikował się do wyboru 
jako strefa szans w New Jersey (New Jersey Opportunity Zone) (tzn. obszar spisu 
powszechnego New Market Tax Credit).  

 
 
Proces składania wniosku 
 
Spodziewając się, że do programu dotacji zgłosi się zbyt wielu chętnych wnioskodawców, 10-
dniowy okres rejestracji wstępnej pozwoli zainteresowanym wnioskodawcom na przesłanie 
informacji o działalności i zarejestrowanie się do otrzymania wniosku już po uruchomieniu 
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programu. Wszyscy wnioskodawcy muszą wziąć udział w tej rejestracji wstępnej. 
Wstępnie zarejestrowani wnioskodawcy otrzymają wiadomość e-mail zawierającą link do 
aplikacji online i godzinę uruchomienia aplikacji. Rejestrację wstępną należy przeprowadzić 
do godziny 17:00 we wtorek 27 października 2020 r. Restauracje będą mogły składać 
wnioski od godziny 9:00 od czwartku, 29 października 2020 r. do godziny 17:00 we 
czwartek, 5 listopada 2020 r. Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski od 
godziny 9:00 od piątku, 30 października 2020 r. do godziny 17:00 w piątek, 6 listopada 
2020 r. Wszystkie pozostałe kwalifikujące się przedsiębiorstwa będą mogły składać 
wnioski od godziny 9:00 od poniedziałku, 2 listopada 2020 r. do godziny 17:00 w 
poniedziałek, 9 listopada 2020 r.  NJEDA rozpatrzy wnioski według kolejności zgłoszeń, w 
oparciu o datę i godzinę, o której Urząd otrzyma wypełniony wniosek. Jeżeli okaże się, że 
dostępne środki finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane przez kwalifikujących się 
wnioskodawców, którzy złoża wnioski do 9 listopada 2020 r., NJEDA może ponownie otworzyć 
wstępną rejestrację w dniu 10 listopada 2020 r. i może ponownie otworzyć proces 
wnioskowania w dniu 17 listopada 2020 r.    
 
Opłaty 
  
Ze względu na panującą trudną sytuację finansową Urząd nie pobiera żadnych opłat za udział w 
programie. 
 
Dodatkowe informacje 
 
Dodatkowe informacje na temat Programu dotacji dla małych firm w związku ze stanem 
wyjątkowym - faza 3 (Small Business Emergency Assistance Grant Program – Phase 3) można 
znaleźć na stronie http://cv.business.nj.gov.  
 

http://cv.business.nj.gov/

