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Instrukcja dotycząca wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w części IV  

 

 

IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. ZAPOTRZEBOWANIA MŚP 

Nazwa usługi 
Krótka (nawiązująca do meritum wsparcia) nazwa usługi 

Uzasadnienie realizacji usługi doradczej  

(Należy odnieść się do negatywnych skutków 

obecnej epidemii COVID-19 wskazać powód 

realizacji tej konkretnej usługi  

i określić jak jej realizacja wpłynie na  

złagodzenie skutków obecnej i przyszłej 

sytuacji gospodarczej związanej ze 

zwalczaniem następstw stanu epidemii. 

Należy wskazać jak realizacja tej konkretnej 

usługi doradczej wpłynie na utrzymanie firmy 

na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.) 

Należy odnieść się do negatywnych skutków obecnej epidemii 

COVID-19, wskazać  powód realizacji tej konkretnej usługi  i 

określić jak jej realizacja wpłynie na  złagodzenie skutków obecnej 

i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem 

następstw stanu epidemii. Należy wskazać jak realizacja tej 

konkretnej usługi doradczej wpłynie na utrzymanie firmy na rynku 

i/lub ochrony miejsc pracy.) 

 

Nazwa i dane Usługodawcy, który będzie 

realizował usługę na rzecz MŚP 

Jeśli Usługodawca został wybrany przed złożeniem Formularza 

zgłoszeniowego należy wpisać nazwę podmiotu. Nie wymagany 

jest wybór Usługodawcy na etapie składania Formularza 

zgłoszeniowego. Przed podpisaniem umowy z Operatorem 

Systemu Popytowego MŚP będzie zobligowany do dostarczenia: 

*protokołu wyboru z uzasadnieniem jakimi kryteriami kierował się 

przedsiębiorca dokonując wyboru; (zał. Nr 5) 

*Formularza wybranej oferty. (zał. nr 4) 

Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji usługi 

Należy podać daty realizacji usługi pamiętając, że maksymalny 

okres realizacji usługi doradczej wynosi 6 miesięcy 

Wartość usługi brutto (zł) 

 

 

w tym Vat (zł) 

Jeśli przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego został dokonany 

wybór oferty należy podać kwotę z Formularza oferty. Jeśli oferta 

nie została wybrana kwota będzie podlegała uzupełnieniu przed 

podpisaniem umowy z Operatorem Systemu Popytowego, zgodnie 

ze złożonymi przez przedsiębiorcę załącznikami. (zał. nr 4 i 5) 

Należy pamiętać, że limit kwoty dofinansowania na usługę 

doradczą wynosi maksymalnie 50 000  zł. 

Należy wpisać kwotę VAT usługi z Formularza oferty 

Wydatki kwalifikowalne (zł) 

Należy wpisać wartość usługi pomniejszoną o VAT (Należy 

pamiętać, że w przypadku MŚP będącego czynnym podatnikiem 

VAT zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy VAT oraz posiadającego 

możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została 

zawarta w budżecie wydatków przewidzianych na realizację ww. 

usługi doradczej, wartość podatku VAT nie stanowi wydatku 

kwalifikowalnego)  

Wartość dofinansowania (zł) 

Należy wpisać kwotę dofinansowania, pamiętając, że maksymalne 

dofinansowanie dla MŚP na zakup usługi doradczej może wynieść 

100% kosztów kwalifikowanych  

 


