
Część funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020 została przesunięta na walkę z pandemią COVID-19. Wsparcie kierowane jest do 
szpitali, zespołów ratownictwa medycznego, szkół oraz przedsiębiorców. Mazowieckie firmy otrzy-
mały możliwość skorzystania z bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek. 

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące  
dotacji na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej udziela-
nych w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. 

Dotacje z Unii Europejskiej na utrzymanie bieżącej 
działalności przedsiębiorstw

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
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W jaki sposób mogę podpisać umowę o dofinansowanie? 
Umowę o dofinansowanie można podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Umowę można również zawrzeć w formie pisemnej, po wcześniejszym umówie-
niu terminu z pracownikiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).
 
Czy można podpisać umowę za pomocą ePUAP?
Niestety nie ma takiej możliwości. Umowę można podpisać elektronicznie jedynie w przypadku 
posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 781  Kodeksu cywilnego. 

Jakie załączniki należy przekazać przed podpisaniem umowy?
Wszystkie załączniki do umowy o dofinansowanie określa regulamin konkursu. Ich wykaz znajduje 
się w części „Załączniki do wniosku o dofinansowanie oraz do umowy o dofinansowanie”. Są to 
m.in.: dokumenty rozliczeniowe, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, oświadczenia dotyczą-
ce możliwości korzystania z pomocy publicznej, upoważnienie o przetwarzaniu danych osobowych, 
czy też wniosek o nadanie dostępu do systemu SL2014, w którym będzie rozliczana dotacja.

W jaki sposób przekazać załączniki do umowy o dofinansowanie? 
Załączniki do umowy o dofinansowanie należy przekazać w systemie MEWA 2.0 (https://mewa2.
mazowia.eu/), czyli tym samym w którym składany był wniosek o dofinansowanie. Wszystkie działa-
nia do momentu podpisania umowy odbywają się wyłącznie w tym systemie. Dopiero po podpisa-
niu umowy Państwa dotacja obsługiwana będzie w centralnym systemie informatycznym SL2014, 
do którego należy nadać uprawnienia. 

Wśród załączników do umowy jest „Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 
uprawnionej w ramach SL2014”. Jeżeli sam(a) będę obsługiwać projekt to sam(a) mam nadać 
sobie uprawnienia?
Tak, należy wnioskować o uprawnienia dla siebie, aby móc złożyć wniosek o wypłatę dotacji i rozli-
czyć projekt.

Podpisałem(am) załączniki do umowy za pomocą ePUAP, dlaczego nie dotarły? 
Po podpisaniu załączników w systemie MEWA należy je wysłać. W systemie po podpisaniu doku-
mentów powinien pojawić się przycisk „Wyślij”, a po wysłaniu dokumentów wygenerowane zosta-
nie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Wtedy mają Państwo pewność, że dokumenty dotar-
ły do MJWPU.  

Co jeśli zalegam obecnie ze składkami ZUS, ale nie zalegałem(am) na dzień 31 grudnia 2019 
roku?
Jeżeli do podpisania umowy o dofinansowanie złożą Państwo zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu 
ze składkami na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie to jest 
to wystarczające do otrzymania dofinansowania. Nie będzie podlegać weryfikacji czy zalegają Pań-
stwo ze składkami na późniejszym etapie. 

Co jeśli do umowy zostało złożone tylko oświadczenie o niezaleganiu ze składkami? 
W takiej sytuacji zaświadczenie będzie wymagane na etapie złożenia wniosku o płatność końcową.
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Ważne informacje:
Zgodnie z regulaminem konkursu na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca 
nie mógł zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Za zaległość nie jest jednak 
uznawane:

• rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, 
• zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotno-

ści wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 
poleconej (aktualnie 8,70 zł). 

Dlaczego muszę przekazać weksel?
Weksel In blanco jest wymaganym zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu unijnego i jest warun-
kiem wypłaty dofinansowania. Pobierany jest od beneficjentów wraz z deklaracją wekslową, zwykle w chwili 
zawarcia umowy o dofinansowanie, na przygotowanym przez pracowników MJWPU druku. Możliwe jest 
również podpisanie weksla wraz z deklaracją wekslową w obecności notariusza (poświadczenie notarialne 
podpisu) i dostarczenie tak przygotowanego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. 

Uwaga! Na podpisanie weksla jest maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. 

W jakiej sytuacji może być wykorzystany weksel?
Weksel może zostać wykorzystany gdy nie jest skuteczna egzekucja zwrotu środków od beneficjenta fun-
duszy europejskich. W praktyce oznacza to, że w przypadku podstaw do cofnięcia wypłaconego dofinanso-
wania (w wyniku istotnych nieprawidłowości stwierdzonych w projekcie), po bezskutecznym wezwaniu do 
zwrotu środków, wydawana jest decyzja administracyjna. Jeżeli pomimo decyzji o zwrocie środków benefi-
cjent jej nie wykona, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Dopiero po bezskutecznej 
egzekucji należności w tym trybie możliwe jest prowadzenie egzekucji z wykorzystaniem weksla.

Kiedy mogę odebrać weksel?
Po wypełnieniu przez Beneficjenta wszystkich zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie moż-
na złożyć pisemny wniosek o zwrot lub zniszczenie weksla. Nastąpi to w terminie 60 dni od dnia złożenia 
pisemnego wniosku w tej sprawie. 

Co się stanie z wekslem, jeśli nie złożę wniosku o zwrot lub zniszczenie?
W przypadku braku wniosku o zwrot lub zniszczenie weksla, MJWPU może dokonać zniszczenia zabezpie-
czenia prawidłowej realizacji projektu po upływie 6 miesięcy od dnia wypełnienia wszystkich zobowiązań 
określonych w umowie o dofinansowanie. W praktyce wypełnienie wszystkich warunków umowy wiąże się 
zwykle ze złożeniem poprawnego wniosku o płatność końcową wraz z wymaganą dokumentacją i otrzyma-
nie ostatniej transzy dofinansowania.

Czy pomoc z tarczy antykryzysowej, PFG i innych rządowych dotacji jest pomocą publiczną? Czy trzeba 
ją uwzględnić w formularzach dotyczących pomocy publicznej wymaganych przed podpisaniem umo-
wy? 
Tak, jest to pomoc publiczna udzielana w ramach Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach pro-
gramów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem 
pandemii COVID-19.

O jakie fundusze chodzi w piśmie (oświadczeniu o niekorzystaniu lub korzystaniu z funduszy unijnych)? 
Czy pomoc z tarczy antykryzysowej się w to wlicza? 
W oświadczeniu należy wskazać wszystkie realizowane przez przedsiębiorcę projekty dofinansowane z 
funduszy i programów europejskich. Tarcza antykryzysowa nie wlicza się do tego oświadczenia, gdyż nie jest 
projektem unijnym.

Jak mam wykorzystać załączniki RODO? 
W ramach załączników RODO wskazuje się katalog danych osobowych, które są udostępniane instytucjom 
rozliczającym i kontrolującym fundusze europejskie. W Państwa przypadku w ramach realizacji projektu są 
to dane osobowe pracowników podlegających rozliczeniu. Pracodawca powinien zapoznać pracowników z 
zakresem udostępnianych danych. 
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Na co mogę wydać środki z dotacji? Czy i w jaki sposób mam dokumentować wydatki? Czy muszę prze-
chowywać potwierdzenia wydatków?
Zgodnie z zasadami konkursu, środki przeznaczone są na utrzymanie bieżącej działalności firmy przez okres 
maksymalnie 3 miesięcy. W ramach tego konkursu dotacja przekazywana jest w formie ryczałtu. Nie jest 
wymagane przedstawienie faktur ani paragonów dokumentujących poniesione wydatki. 

Czy ta dotacja jest przychodem?
Tak, na gruncie przepisów o rachunkowości dotacja jest przychodem. 

Czy dotacja jest opodatkowana?
Dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego zarówno na podstawie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Kiedy otrzymam środki na konto? 
Wypłata środków odbywa się na podstawie wniosku o płatność złożonego w systemie SL2014, który słu-
ży do rozliczania dotacji. Wniosek należy wypełnić i wysłać w systemie. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu 
zostanie przygotowana dyspozycja płatności. Środki wpłyną na Państwa konto zgodnie z harmonogramem 
płatności Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Co to jest system SL2014?
System SL2014 (sl2014.gov.pl) jest to centralny system teleinformatyczny służący do rozliczania projektów 
dofinansowanych z funduszy europejskich oraz komunikacji z instytucjami rozliczającymi projekty. Mogą w 
nim Państwo m.in.: składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za 
ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu. Dlatego przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie wymagane jest wskazanie osób, które będą miały dostęp do systemu.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam dostęp do systemu SL2014?
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, pracownik MJWPU wprowadzi ją do systemu. Następnie na Pań-
stwa e-mail wysłana zostanie informacja o przyznaniu dostępu do systemu (na adres podany w załączniku 
do umowy „wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014”).

Jak korzystać z systemu SL2014?
Po kliknięciu w link informujący o nadaniu uprawnień zostaniecie Państwo przekierowani do strony syste-
mu. Dokładne instrukcje dotyczące logowania znajdą Państwo w Podręczniku Beneficjenta na stronie  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-po-
wer/.  

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o płatność? 
Przy wnioskowaniu o pierwszą transzę dofinansowania (wniosek refundacyjny, sprawozdawczy) do wnio-
sku o płatność należy dołączyć deklarację ZUS DRA, ZUS RCA uwzględniające pracowników wskazanych do 
utrzymania zatrudnienia za pierwszy miesiąc objęty wsparciem, potwierdzenie złożenia deklaracji do ZUS 
oraz potwierdzenie dokonania wpłaty składek na konto ZUS.
Przy wniosku o płatność w ramach drugiej transzy (wniosek końcowy refundacyjny, sprawozdawczy) należy 
dołączyć deklarację ZUS DRA, ZUS RCA uwzględniające pracowników wskazanych do utrzymania zatrudnie-
nia za każdy kolejny miesiąc rozliczeniowy objęty wsparciem wraz z potwierdzenie złożenia deklaracji do 
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ZUS oraz potwierdzenie dokonania wpłaty składek na konto ZUS. Jeżeli do umowy o dofinansowanie zosta-
ły przedstawione oświadczania o niezaleganiu, to do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z ZUS i Urzę-
du Skarbowego o niezaleganiu ze składkami na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie. MJWPU może również poprosić o inne dokumenty potwierdzające utrzymanie działalności 
i deklarowanego zatrudnienia, np. deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZWUA, umowy o pracę, listy płac, wykazy czasu 
pracy i inne dokumenty.

Zapłaciłem(am) ZUS, a następnie dostałem(am) decyzję o zwolnieniu z płatności składek. Co mam załą-
czyć do wniosku o płatność?

Należy załączyć decyzję z ZUS informującą o zwolnieniu ze składek za dany miesiąc lub potwierdzenie opła-
cenia składek. 

Z powodu zwolnienia z ZUS na podstawie ostatniej tzw. tarczy antykryzysowej mam nadpłatę. Czy mam 
zapłacić składkę za kolejny miesiąc, żeby przedstawić wyciąg w celu wypłaty dotacji?
Prosimy załączyć decyzję ZUS o zwolnieniu ze składek. Na platformie ZUS PUE należy wygenerować saldo z 
konta, w którym widoczny będzie aktualny stan płatności i ten dokument należy złożyć do wniosku o płat-
ność. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie informujące, że nadpłata została zaliczona na poczet miesię-
cy objętych dotacją.

Mam jednoosobową działalność, ZUS z automatu pobiera mi składki, nie mam deklaracji DRA/RCA. Co 
mam zrobić w takiej sytuacji? 
Każdy przedsiębiorca posiada konto na platformie ZUS PUE, na którym można wygenerować automatycz-
ną deklarację DRA (nawet w przypadku gdy przedsiębiorca nie musi składać deklaracji). Dodatkowo należy 
dołączyć potwierdzenie dotyczące informacji o liczbie ubezpieczonych (również wygenerowane z ZUS PUE).

Jak korzystać z platformy ZUS PUE?
Należy zalogować się na platformie www.zus.pl/portal/logowanie.npi, a następnie przejść do zakładki 
„Płatnik”. Z menu bocznego należy wybrać „Moje dane – potwierdzenia” i kliknąć przycisk „Utwórz nowy”. 
Następnie prosimy wskazać jakie dane są potrzebne oraz zatwierdzić wybór. Szczegółowe informacje oraz 
poradnik korzystania z platformy dostępne są na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslu-
g-elektronicznych-pue-/samodzielne-tworzenie-potwierdzen-z-danymi-z-zus/dla-platnikow. Sposób genero-
wania potwierdzeń opisany jest od strony 4 poradnika. 

W umowie jest mowa o kontroli – jak to będzie wyglądać?
Kontrola będzie polegała na weryfikacji utrzymania działalności, zatrudnienia i opłacenia składek za okres 
objęty realizacją projektu. 

Gdzie mam zamieścić informację o dotacji? 
Prosimy o poinformowanie otoczenia o otrzymaniu dotacji z Unii Europejskiej (np. rodzinę, znajomych, 
kontrahentów). Jeśli przedsiębiorca posiada stronę internetową może zamieścić tam informację i logotyp 
programu regionalnego, może też wykorzystać w tym celu media społecznościowe. Dotacje płynnościowe 
uruchomione zostały w trybie nadzwyczajnym, nie jest to więc standardowy projekt unijny, który wymaga 
szczegółowych opisów czy tablic informacyjnych. 

Skąd pobrać logotyp programu regionalnego?
Logotyp (taki sam jak na umowie o dofinansowanie) można pobrać ze strony: https://www.funduszedlama-
zowsza.eu/zasady-dla-umow-i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r. 
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O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze otrzymało ponad 8 mld zł wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Program skierowany 
jest głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. 

W przypadku pytań technicznych związanych z systemem MEWA 2.0 prosimy o kontakt  

również z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. 

tel.: 801 101 101, 22 542 27 99

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Odwiedź nasze social media, klikając w poniższe ikony:

 

https://pl.linkedin.com/company/mjwpu
https://twitter.com/mjwpu
https://www.youtube.com/user/MJWPUTUBE
https://www.instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/?fbclid=IwAR1kHZ5VJvG6RXRuRRUwO1L7FkYI888rN6FZtgjUqUx5qMDAltrmEIg23x8
https://www.facebook.com/MJWPU
www.funduszedlamazowsza.eu

