
 

 

GRANTY FINANSOWANE PRZEZ WARP 

https://grant.warp.org.pl/ 

 

Dziś rusza generator, a 24 sierpnia można składać wnioski. Zwracam uwagę, że w ramach 

alokacji typu A jest PKD 82.30.Z 

  

„Z dniem dzisiejszym rusza  projekt realizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego - "Wielkopolska 

Tarcza Antykryzysowa". 

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na 

finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej. 

  

Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja 

pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli 

finansowaniu bieżącej działalności firmy. 

  

Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, 

które spełniają wszystkie warunki łącznie: 

1.     są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant); 

2.     prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r; 

3.     nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu  

art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014); 

4.     w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego 

niedoboru lub nawet braku płynności finansowej; 

5.     odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie 

wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku  

z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; 
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6.     na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków  

i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej 

odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 

społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za 

traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość. 

  

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach 

projektu grantowego wynosi 94 293 867,92 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony 

dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 92/100). 

  

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów zostaje przydzielona na 

każdy z dwóch typów wniosków o grant: 

•        typ A – 40% kwoty alokacji i wynosi 37 717 547,17 PLN (słownie: trzydzieści siedem 

milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 17/100), 

•        typ B – 60% kwota alokacji i wynosi 56 576 320,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć 

milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 75/100) 

Na poniżej podanej stronie internetowej odnajdziecie Państwo szczegółowe informacje 

dotyczące warunków jakie trzeba spełnić by ubiegać się o to wsparcie, regulamin udzielania 

grantów, wszelkie oświadczenia, wzór umowy o powierzenie grantu i sam wniosek a także 

informację do której grupy Grantobiorców Państwo należycie: 

http://www.grant.warp.org.pl./ 

  

Poniżej przesyłamy treść informacji ze strony WARPu, dotycząca uruchomienia generatora 

wniosku o grant. 

 https://grant.warp.org.pl/  

Informujemy, że prowadzone są ostatnie już prace serwisowe nad generatorem wniosków o 

grant w ramach "Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej". 

Od środowego popołudnia (19 sierpnia 2020 r.) zostanie Państwu udostępniony generator 

wniosków na stronie grant.warp.org.pl, za pomocą którego możliwe będzie wypełnienie 

wniosku o grant. Wnioski będzie można kompletować do dnia naboru. Kompletny wniosek 

będą Państwo mogli przesłać do Grantodawcy w wyznaczonym dniu naboru. 

  

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do 

dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość 
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grantów w złożonych wnioskach przekroczy 110% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie 

grantów oddzielnie dla poszczególnych typów wskazanych w § 7 ust. 3 Regulaminu. 

Grantodawca zastrzega sobie prawo przesunięcia daty naboru w przypadku zbyt dużej liczby 

zapytań i wątpliwości po stronie przedsiębiorców, tak żeby zapewnić wszystkim równy dostęp 

do środków w ramach "Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej", o czym powiadomi na 

stronie www.warp.org.pl 

 

Już teraz krótki przewodnik, jak krok po kroku wnioskować o grant: 

  

Generator właściwie działa tylko w wersji desktopowej, na przeglądarkach: Windows 10, Edge 

od wersji 81, Firefox od wersji 76, Chrome od wersji 81, Safari od wersji 5.1, Opera od 

wersji 67, Yandex od wersji 14.12 

  

1. Zarejestruj konto na stronie grant.warp.org.pl - będziesz do tego potrzebował numeru NIP 

oraz adresu email, na który otrzymasz link aktywacyjny. (O kolejności naboru wniosków nie 

decyduje kolejność rejestracji konta) 

2. Kliknij w link aktywacyjny i zaloguj się na stronie generatora wniosków. 

3. Uzupełnij kompletnie wniosek o grant i zapisz jego wersję końcową. Wniosek w wersji 

końcowej nie podlega już edycji. (O kolejności naboru wniosków nie decyduje kolejność 

zapisania końcowej wersji wniosku). 

4. Po zapisaniu wersji końcowej wniosku, na adres email użyty do logowania otrzymasz link 

do udziału w naborze. 

5. W określonym terminie i godzinie naboru tj. 24  sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 kliknij w link. 

Link będzie aktywny tylko w terminie naboru. W ten sposób złożysz wniosek o grant i tym 

samym weźmiesz udział w naborze wniosków. Kliknięcie w link w trakcie naboru więcej niż 3 

razy może spowodować jego zablokowanie. 

6. O wynikach naboru zostaniesz poinformowany mailowo. 

7. Podmioty, których wnioski o grant, według kolejności zgłoszeń zmieściły się w alokacji 

110% otrzymają drogą mailową uzupełniony w generatorze wniosek o grant i formularz 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w formacie PDF. 

8. Dokumenty wydrukuj, podpisz i dostarcz w terminie 10 dni roboczych do Grantodawcy, 

drogą pocztową lub osobiście. 
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