
 

 

 

OGŁOSZENIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO WNIOSKÓW 

Zachodnia Izba Przemysłowo- Handlowa (Operator) informuje o ogłoszeniu w dniu 18 sierpnia 2020 r.  
naboru uzupełniającego w ramach Konkursu realizowanego w ramach projektu  

„Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - ZIPH”  

 
Alokacja środków w ramach Konkursu: 

Budżet Konkursu (wartość dofinansowania): 13 457 361,42 zł, w tym:  
budżet wydzielony dla firm średnich (10%): 1 345 736,14 zł 

budżet wydzielony na procedurę odwoławczą (10%): 1 345 736,14 zł 
 

Wnioski w ramach naboru uzupełniającego będą przyjmowane dnia 25 sierpnia 2020 r. w godzinach 
8:00-16:00 (tj. przez 8 godzin). Nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej 
– wniosek oraz załączniki należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego systemu przesyłania 
zgłoszeń: Systemu Składania Wniosków Online. Wnioski będą rejestrowane w kolejności według 
momentu wpływu w systemie. Wnioski, które zostaną przesłane do Operatora (ZIPH)  niezgodnie z 
powyższymi wskazaniami (tj. poza wyznaczonym terminem i za pośrednictwem innych środków przekazu 
aniżeli dedykowany system przesyłania zgłoszeń) nie zostaną zarejestrowane i skierowane do oceny. 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze uzupełniającym: 
1. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Bon jest mikro- (w tym osoby samozatrudnione) małe i 
średnie przedsiębiorstwo (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), 
spełniające kryteria dopuszczające, o których mowa w §4 Regulaminu;  
2. W ramach naboru uzupełniającego udział mogą wziąć także Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek  
w dniu 01 lipca br. – pod warunkiem wycofania wcześniej złożonego wniosku. Operator (ZIPH) w dniu 12 
sierpnia br. poinformował (drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej) Wnioskodawców, 
którzy złożyli Wniosek o Bon w dniu 01 lipca br. o możliwości i procedurze wycofania wcześniej złożonego 
wniosku tj.: Wniosek można wycofać w trybie opisanym w Regulaminie: „Wnioskodawca może wycofać z 
procesu oceny złożony Wniosek o Bon, bez podania przyczyny, przez złożenie skanu podpisanego 
oświadczenia w formie elektronicznej na dedykowany adres poczty elektronicznej: bony.covid@ziph.pl”. 
W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu wniosku i jego ponownym złożeniu w ramach naboru 
uzupełniającego, należy przesłać informacje do Operatora (skan podpisanego oświadczenia - wg wzoru) 
na adres e-mail: bony.covid@ziph.pl w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.  
 

Instrukcja składania dokumentów  
Uzupełniony Wniosek o Bon należy zapisać w wersji PDF pod nazwą pliku „Wniosek  o Bon”. Wniosku 
nie należy podpisywać. Uzupełniony wniosek (w wersji elektronicznej) należy zapisać jako pdf, zgodnie z 
poniższą instrukcją: 
 
Krok 1. Zapisz jako – wybierz „Zapisz jako typ: PDF” 
Krok 2. „Opcje” – „co opublikować – cały skoroszyt” 
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Załączniki należy uzupełnić w formie elektronicznej, następnie je wydrukować i podpisać. Wszystkie 
załączniki należy zeskanować do jednego pliku PDF pod nazwą „Załączniki”. Plik PDF  można 
skompresować za pomocą programu 7-ZIP lub  WinRAR. 

System Składania Wniosków Online: jest dostępny pod adresem https://wnioski.bonywsparcia.ziph.pl/. 
Rekomendujemy wcześniejszą rejestrację konta użytkownika w systemie. Zachęcamy do skorzystania  
z „Instrukcji korzystania z Systemu Składania Wniosków Online” ver. 2.0. 
 
 
INFORMACJE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM 
Informacje o naborze uzupełniającym są dostępne na stronie Operatora (ZIPH): www.ziph.pl oraz na 
stronie projektu: www.bonywsparcia.ziph.pl  
Informacje są udzielane za pośrednictwem kontaktu mailowego: info.covid@ziph.pl , infolinii: +48 533 779 
421, +48 534 052 819 oraz zakładki FAQ. 
 
 
WYKAZ DOKUMENTÓW:  
Dokumentacja konkursowa: 
I. Procedury udzielania grantów (wersja z dnia 12 08 2020 r.) 
II. Kryteria dopuszczające i punktowane (zgodne z zał. nr 3 do Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-
N01/2020 do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym) 
III. Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „Lubuskie Bony Wsparcia 
Przedsiębiorców – ZIPH) – wersja z dnia 17 08 2020 r. 
IV. Wzór Wniosku o Bonu wraz z załącznikami: 
  1. Budżet Operacji; 

2. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP; 
3.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 
4.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 
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5.Dokumenty przedstawiające wielkość przychodów (rozumianych jako wartość sprzedaży 
produktów, towarów i usług) w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie 
marzec - maj 2020 r.) oraz dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019r.  
6. Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku (na wzorze określonym przez Operatora w 
ogłoszeniu o Konkursie). 
7. Oświadczenie przedstawiające kondycję ekonomiczną Wnioskodawcy na dzień 31.12.2019 r. 

 
V. Wzór Umowy o udzielenie Bonu – wersja z dnia 18 08 2020 r. 
VI. Wzór deklaracji wekslowej i wzór weksla 
VII. Instrukcja wypełniania Wniosku o Bon 
VIII. Instrukcja dla Wnioskodawcy w zakresie dokumentów potwierdzających spadek przychodów 
IX. Instrukcja obsługi Systemu Składania Wniosków Online 
 
 
Dokumenty pomocnicze: 
I. Poradnik Wnioskodawcy 
II. Klasyfikacja Środków Trwałych – samochody specjalne 
III. Zasady kumulacji pomocy z poszczególnych sekcji Komunikatu Komisji  
 
 
Dokumenty dodatkowe: 
I. Wzór Oświadczenia o wycofaniu wniosku 
 
 


