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Szanowni Państwo, 

epidemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na sytuację ekonomiczną większości firm, 

zwłaszcza z obszaru produkcji i usług. Firmy, aby wrócić do sytuacji sprzed epidemii często 

potrzebują wsparcia, aby jeszcze lepiej radzić sobie w tej ekstremalnej sytuacji. 

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich pomaga tym przedsiębiorcom, między 

innymi poprzez pozyskiwanie środków na walkę ze skutkami COVID-19. 

Proponujemy Państwu wsparcie w formie różnego rodzaju doradztwa, refundowanego 

nawet w 95% w ramach projektu Spektrum. 

❖ Kto może skorzystać z grantów:  

▪ Przedsiębiorcy należący do sektora MŚP (małe jednoosobowe firmy jak i firmy 

zatrudniające do 250 osób do 40 mln Euro obrotu rocznego), posiadający 

siedzibę na terenie województwa pomorskiego  

 

❖ Środki z grantów można przeznaczyć na zakup usług doradczych w zakresie:   

▪ Sprzedaży i marketingu 

▪ Organizacji i zarządzania  

▪ Zatrudniania i HR  

▪ Usprawniania procesów i produkcji 

 

❖ Kwota grantu: 

▪ By uzyskać refundację w wysokości 95% (nawet do 95.000 zł), trzeba wykazać 

spadek przychodów o co najmniej 20% w wybranych miesiącach roku 2020 

względem tego samego okresu w roku 2019 

 

▪ Pozostałe firmy posiadające siedzibę w województwie pomorskim mogą 

uzyskać na rozwój refundację w wysokości 50%, maksymalnie do 200.000 Euro 

w ramach pomocy de minimis  
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 Firmy wykazujące spadek 
przychodów w ramach  

 COVID-19 

Firmy bez spadku 
przychodów, mające siedzibę 

na terenie województwa 
pomorskiego 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Max 95% wydatków 
kwalifikowalnych 

Max 50% wydatków 
kwalifikowalnych 

MAKSYMALNA KWOTA 
DOFINANSOWANIA 

95 000 PLN Równowartość 200 000 EUR 

 

❖ Jakie kroki należy podjąć by uzyskać grant: 

▪ Skontaktować się z GAUM  

(Joanna Makuch Tel: 664 494 281 Mail: j.makuch@gaum.pl)   

by zweryfikować, czy firma może wziąć udział w projekcie 

▪ Dostarczyć GAUM niezbędne informacje do sporządzenia wniosku o grant 

▪ Złożyć wniosek napisany przy wsparciu GAUM w Agencji Rozwoju Pomorza  

▪ Po zaakceptowaniu wniosku o grant, zrealizować usługi zgodnie  

z harmonogramem i opłacić je 

▪ Przedstawienie faktur za wykonane usług w ARP i uzyskanie refundacji do 95% 

wartości usług 

 

❖ Dodatkowe informacje o projekcie i niezbędne dokumenty: 

https://www.arp.gda.pl/2036,nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu  

 

❖ Terminy naboru:  

Nabór wniosków trwa, najpóźniej trzeba złożyć dokumenty do 30 listopada 2020 r  

lub do wyczerpania środków. Proponujemy składać wnioski jak najszybciej, najlepiej  

we wrześniu, aby zwiększyć szansę na uzyskanie środków.                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZZ  ppoowwaażżaanniieemm,,  
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