
Jak ubiegać się o dotację na 
wsparcie biznesu Covid-19 

Spis treści 

• Opis 
• Dotacja na wsparcie lokalnych ograniczeń (zamknięcie) 
• Dotacja na wsparcie lokalnych ograniczeń (sektory) 
• Dotacja na dodatkowe ograniczenia 
• Informacje, które należy przygotować przed złożeniem wniosku 
• Wskazówki i informacje dotyczące wypełniania formularza 
• W jaki sposób składać wniosek 

Przed rozpoczęciem ubiegania się o dofinansowanie należy 
przeczytać wszystkie informacje. 

W ten sposób można: 

• sprawdzić, czy danemu podmiotowi przysługuje wsparcie 
• prawidłowo wypełnić formularz 

Dostępne są następujące dotacje: 

• Dotacja na wsparcie lokalnych ograniczeń (zamknięcie) 
• Dotacja na wsparcie lokalnych ograniczeń (sektory) 
• Dotacja na dodatkowe ograniczenia 

Dla wszystkich powyższych dotacji wypełnia się ten sam formularz.  

Strona z dalszymi informacjami na temat dotacji more information on 
these grants on the GOV.UK website.  

Ocena kwalifikowalności do otrzymania dotacji dokonywana jest na 
podstawie analizy odpowiedzi udzielonych w formularzu. 

  

https://www.brighton-hove.gov.uk/how-apply-covid-19-business-support-grant/who-can-get-local-restrictions-support-grant-closed
https://www.brighton-hove.gov.uk/how-apply-covid-19-business-support-grant/who-can-get-local-restrictions-support-grant-sector
https://www.brighton-hove.gov.uk/how-apply-covid-19-business-support-grant/who-can-get-additional-restrictions-grant
https://www.brighton-hove.gov.uk/how-apply-covid-19-business-support-grant/what-information-youll-need-you-start-your-application
https://www.brighton-hove.gov.uk/how-apply-covid-19-business-support-grant/guidance-and-information-completing-form
https://www.brighton-hove.gov.uk/how-apply-covid-19-business-support-grant/how-apply
https://www.gov.uk/government/publications/local-restrictions-support-grants-lrsg-and-additional-restrictions-grant-arg-guidance-for-local-authorities
https://www.gov.uk/government/publications/local-restrictions-support-grants-lrsg-and-additional-restrictions-grant-arg-guidance-for-local-authorities


Jakie podmioty mogą otrzymać dotację na 
wsparcie lokalnych ograniczeń (zamknięcie) 

Dotacja ta jest dostępna tylko dla firm z siedzibą w Brighton i Hove, 
które są bezpośrednio odpowiedzialne przed radą do opłacania 
stawek biznesowych za lokal.  

Rząd przekazał fundusze władzom lokalnym w Anglii. Ma to na celu 
rozprowadzenie dotacji o wartości do 3000 funtów na 28 dni w 
miesiącu obowiązującego okresu ograniczoneń, dla lokali 
biznesowych zmuszonych do zamknięcia.  Przedsiębiorstwa, które 
muszą zostać zamknięte w Anglii ze względu na ograniczenia, będą 
się kwalifikowały do następujących kwot: 

• dla nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu do 15 
000 funtów, dotacje będą wynosić 1334 funty za 4 tygodnie 

• dla nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu 
pomiędzy 15 000 a 51 000 funtów, dotacje będą wynosić 2000 
funtów za 4 tygodnie 

• dla nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu 
powyżej 51 000 funtów, dotacje będą wynosić 3000 funtów za 4 
tygodnie 

Tytuł dotacji oznacza, że przedsiębiorstwo powinno być w pełni 
zamknięte, ale program wspiera również niektóre firmy, które są 
częściowo lub całkowicie otwarte, lecz ich wymiana handlowa jest 
ograniczona.  

Kwalifikowalność do dotacji oceniana jest na podstawie wypełnionego 
wniosku.  

Przedsiębiorstwa posiadające więcej niż jedną kwalifikowalną 
nieruchomość otrzymają dotację na każdą z nich oddzielnie. 

Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o 
środki z funduszu 

O środki z funduszu powinny ubiegać się następujące 
przedsiębiorstwa, o ile bezpośrednio opłacają radzie stawki 
biznesowe: 

• handlujące detalicznie towarami, które nie są niezbędne  
• obiekty branży turystyczno-hotelarskiej 
• oferujące zakwaterowanie 



• obiekty rekreacyjne i sportowe 
• miejsca rozrywki 
• obiekty oferujące usługi opieki osobistej 
• domy kultury i sale 
• kluby nocne, sale taneczne i miejsca rozrywki seksualnej  

Więcej informacji odnośnie businesses and venues that must 
close można znaleźć na stronie GOV.UK.  

Firmy, które nie mogą się ubiegać o dotacje  

Firma nie kwalifikuje się do środków z funduszu, jeżeli: 

• nie jest objęta zakresem ograniczeń - zgodnie z definicją rządu  
o patrz businesses are outside the scope of restrictions 

• zdecydowała się na zamknięcie, chociaż nie miała takiego 
obowiązku 

• otrzymała już dotacje w wysokości równej maksymalnej pomocy 
państwa, dozwolonej zgodnie z zasadą de minimis i w ramach 
tymczasowej pomocy państwa w związku z Covid-19  

• znajdowała się w zarządzie komisarycznym, była niewypłacalna 
lub w przypadku, gdy wysłano zawiadomienie o wykreśleniu jej z 
rejestru 

  

https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november?priority-taxon=09944b84-02ba-4742-a696-9e562fc9b29d#businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november?priority-taxon=09944b84-02ba-4742-a696-9e562fc9b29d#businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november?priority-taxon=09944b84-02ba-4742-a696-9e562fc9b29d#businesses-and-venues


Jakie podmioty mogą otrzymać dotację na 
wsparcie lokalnych ograniczeń (sektory) 

Przedsiębiorstwa, które musiały zamknąć działalność ze względu na 
ograniczenia krajowe, nałożone w dniu 23 marca 2020 r. i nie były w 
stanie ponownie jej otworzyć w wyniku przepisów ustawy o zdrowiu 
publicznym (zwalczaniu chorób) z 1984 r., będą kwalifikowały się do 
otrzymania dotacji na wsparcie lokalnych ograniczeń (sektory).   

Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o 
środki z funduszu 

Jedynymi przedsiębiorstwami, które kwalifikują się do tej dotacji to: 

• kluby nocne 
• sale taneczne 
• dyskoteki 
• miejsca rozrywki seksualnej i bary dla dorosłych  

Muszą one pozostawać zamknięte od marca i nie mogą być ponownie 
otwarte w tym okresie w ramach ponownego wykorzystania; na 
przykład, klub nocny, który został ponownie wykorzystany jako bar w 
celu kontynuowania handlu. 

Dotacja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. i może być 
wypłacona jako dodatek do dotacji wsparcia lokalnych ograniczeń 
(zamknięcie), pod warunkiem że przedsiębiorstwo spełnia kryteria.  

Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo kwalifikujące się otrzyma 
dodatkową kwotę za okres od 1 do 4 listopada 2020 r., zanim nowe 
ograniczenia krajowe wejdą w życie. 

Firmy, które nie mogą się ubiegać o dotację  

• te, które otrzymały już dotacje w wysokości równej maksymalnej 
pomocy państwa, dozwolonej zgodnie z zasadą de minimis i w 
ramach programu tymczasowej pomocy państwa w związku z 
Covid-19  

• te, które znajdowały się w zarządzie komisarycznym, były 
niewypłacalne lub w przypadku, gdy wysłano zawiadomienie o 
wykreśleniu ich z rejestru 

  



Jakie podmioty mogą otrzymać dotację na 
dodatkowe ograniczenia 

Otrzymaliśmy od rządu jednorazowe dofinansowanie w wysokości 5,8 
mln funtów. Są to pieniądze przeznaczone na wsparcie w 
nadchodzących miesiącach przedsiębiorstw, które stanowią kluczową 
część lokalnej gospodarki i są w znacznym stopniu dotknięte 
nałożonymi dodatkowymi ograniczeniami. Dotyczy to również 
przedsiębiorstw, które ponoszą znaczne straty finansowe, ale nie 
kwalifikują się do otrzymania dotacji wsparcia lokalnych ograniczeń. 

Firmy, które mogą ubiegać się o środki z 
funduszu 

Pieniądze z tego ograniczonego finansowania zostaną 
rozdysponowane na zasadzie kolejności zgłoszeń. Będziemy 
prowadzić uznaniowy program dotacji, dostępny dla firm z Brighton i 
Hove. Priorytetowo będziemy przyznawać środki firmom, które 
mieszczą się w jednej lub kilku z poniższych kategorii: 

• lokale handlowe zmuszone do zamknięcia, które nie są 
zobowiązane do płacenia stawek biznesowych 

• przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w zakresie 
sprzedaży detalicznej, rekreacji, imprez, opieki osobistej lub 
obiektów rozrywkowych, które nie mogą lub są poważnie 
ograniczone w swojej zdolności do prowadzenia działalności w 
okresie obowiązywania ograniczeń, jak np.: 

o kuchnie zaopatrujące sklepy lub restauracje 
o hurtownie zaopatrujące sklepy detaliczne, 
o małe zakłady produkcyjne, które utraciły zamówienia 

• przedsiębiorstwa bez lokalu, ale z wysokimi kosztami stałymi, 
związanymi z aktywami i/lub kosztami zatrudnienia 

• przedsiębiorstwa wspierające imprezy lub festiwale z wysokimi 
kosztami stałymi, związanymi z aktywami i/lub kosztami 
zatrudnienia  

• szkoły językowe z wysokimi kosztami stałymi, związanymi z 
aktywami i/lub kosztami zatrudnienia 

• przedsiębiorstwa zarządzające wspólną przestrzenią roboczą 

Finansowanie dotacji w okresie od listopada do grudnia jest 
ograniczone do 50% z 5,8 mln funtów otrzymanych od rządu. 
Pozostałe 50% zostanie przeznaczone na przyszłe okresy zamknięcia 
(lockdownu). 



Rada, jeśli uzna to za stosowne, zachowuje sobie prawo do 
przyznawania nagród poza powyższymi ramami 

 

 

Firmy, które nie mogą się ubiegać o dotacje  

Firmy, które nie kwalifikują się do środków z tego funduszu: 

• podmioty, które mogą nadal prowadzić działalność handlową i 
nie muszą świadczyć usług osobistych z siedziby 
przedsiębiorstwa - na przykład księgowi lub adwokaci 

• podmioty, które otrzymały już dotacje w wysokości równej 
maksymalnej pomocy państwa, dozwolonej zgodnie z zasadą de 
minimis i w ramach programu tymczasowej pomocy państwa w 
związku z Covid-19  

• przedsiębiorstwa, które znajdowały się w zarządzie 
komisarycznym, były niewypłacalne lub w przypadku, gdy 
wysłano zawiadomienie o wykreśleniu ich z rejestru 

  



Informacje niezbędne przed złożeniem wniosku 

Przed rozpoczęciem składania wniosku prosimy o przygotowanie 
następujących informacji: 

• dane dotyczące biznesu lub firmy: 
o numer rejestracyjny firmy, jeżeli dotyczy 
o numer VAT, jeżeli dotyczy 

• miesięczne wydatki: 
o czynsz lub kredyt hipoteczny 
o wydatki związane z wynajmem 
o wszelkie inne istotne koszty stałe związane z lokalem 

• jeśli stawki biznesowe wpłacane są bezpośrednio radzie: 
o numer konta stawek biznesowych dla każdego lokalu 
o wartość podlegająca opodatkowaniu dla każdego lokalu 
o szczegóły dotyczące innych stron wymienionych wspólnie 

na rachunku 
• Jeśli stawki biznesowe nie są wpłacane bezpośrednio radzie: 

o imię i nazwisko/nazwa, adres i dane kontaktowe osoby lub 
firmy, której płacony jest czynsz 

o numer licencji rynkowej, jeżeli dotyczy 
• dane bankowe  

o numer konta oraz numer rozliczeniowy (sort code)  
• konieczne będzie również przesłanie dokumentacji 

towarzyszącej.  Obejmuje to: 
o wyciąg z biznesowego konta bankowego z ostatnich 3 

miesięcy, prowadzonego w imieniu firmy, na którą 
wypełniony jest wniosek o dotację 

o osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą, które nie posiadają konta biznesowego, 
powinny przesłać wyciąg z osobistego konta bankowego 
(wykorzystywanego jest w celach służbowych) za ostatnie 
3 miesiące   



Wskazówki i informacje dotyczące wypełniania 
formularza 

Prosimy o skorzystanie z niniejszych wskazówek, pomocnych w 
wypełnieniu formularza.  

Lokale 

Jeżeli firma posiada więcej niż jeden lokal w Brighton i Hove, to 
należy wypełnić osobny formularz dla każdego z nich. Osoby, które 
otrzymały list lub e-mail z numerem referencyjnym zaproszenia 
(Invitation Reference Number), prosimy o jego przygotowanie. 

Dane osobowe 

Do wypełnienia formularza będą potrzebne dane osobowe oraz 
szczegóły dotyczące działalności. Stanowią one część naszego 
procesu weryfikacji i kontroli w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych. 

Stawki biznesowe 

Jeśli stawki biznesowe wpłacane są bezpośrednio radzie, w celu 
weryfikacji podanych informacji z systemem stawek biznesowych, 
będziemy potrzebowali dane rachunku firmy.  

Powyższe informacje znajdują się na rachunku; w przypadku firm, 
które otrzymały zaproszenie do złożenia wniosku listownie lub e-
mailem, dane można znaleźć w otrzymanej korespondencji. 

Handel 

Podane dane liczbowe, dotyczące wpływu na działalność 
gospodarczą, powinny odnosić się jedynie do wpływu/szacunkowego 
wpływu w okresie obowiązywania obecnych 28-dniowych ograniczeń 
za okres od 5 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r. 

Personel 

Prosimy o niewpisywanie dwukrotnie liczby zatrudnianych 
pracowników. Liczbę poszczególnych członków personelu należy 
wpisać w każdej kategorii. 

Na przykład, jeśli pracownik jest praktykantem, należy go wpisać tylko 
do kategorii praktykantów.  W przypadku zatrudniania dwóch 



pracowników sezonowych na pół etatu, należy dodać ich tylko do 
kategorii sezonowych. 

Dane bankowe 

Należy unikać konieczności przeprowadzania dodatkowych kontroli, 
które mogą opóźnić wypłatę środków. Jeśli składki za stawki 
biznesowe opłacane są za pomocą polecenia zapłaty lub firma 
składała już wcześniej wniosek o dotację na działalność gospodarczą 
(Business Grant) w ramach poprzedniego programu, podane dane 
bankowe powinny: 

• być zgodne z tymi, które już znajdują się w naszym systemie 
• odnoszą się do biznesowego rachunku bankowego, z nazwą 

firmy - o ile to możliwe 

Dokumenty uzupełniające 

Wyciąg z przesłanego konta bankowego powinien być zgodny z 
danymi bankowymi, które podane zostały do zapłaty i obejmować 
okres ostatnich 3 miesięcy.  

O ile to możliwe, powinno to być biznesowe konto bankowe. 

Pomoc państwa 

Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską, ale przepisy UE 
dotyczące pomocy państwa nadal obowiązują w fazie przejściowej. 
Dotacje te muszą być zgodne z prawem UE. Zgodnie z prawem UE 
rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis zezwala na udzielanie 
przedsiębiorstwom niewielkich kwot pomocy - poniżej 200 000 euro w 
ciągu 3 lat obrotowych - na wiele różnych celów. 

Pomoc państwa to wszelkie korzyści przyznane przez władze 
publiczne przy użyciu zasobów państwowych w sposób selektywny 
wszelkim organizacjom, które mogłyby potencjalnie zakłócić 
konkurencję i handel w Unii Europejskiej (UE). 

Przepisy dotyczące pomocy państwa mogą (między innymi) mieć 
zastosowanie do: 

• dotacji 
• pożyczek 
• ulg podatkowych 



Płatności dokonane w ramach programów wsparcia dla 
przedsiębiorstw Covid-19 wliczają się do tej sumy. Jeśli firma 
osiągnęła ten próg, nadal może kwalifikować się do finansowania na 
podstawie tymczasowych ram prawnych Covid-19. Limit finansowania 
w ramach tymczasowych ram wynosi 800 000 euro. 

Firmy, które złożą wniosek i otrzymają pomoc państwa, zostaną przez 
nas poproszone o wypełnienie oświadczenia potwierdzającego, że nie 
został przekroczony właściwy próg pomocy państwa.  

Dodatkowe informacje more information on state aid on GOV.UK.  

  

https://www.gov.uk/guidance/state-aid


W jaki sposób składać wniosek 

Wszystkie wnioski muszą być składane przez internet (online). 

W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się na registered on 
MyAccount. Jeśli konto dla biznesu nie zostało wcześniej 
zarejestrowane, należy wybrać ‘Register’ i postępować zgodnie z 
instrukcjami. 

Jeśli firma była już zarejestrowana w tym serwisie, aby uzyskać 
dostęp do danych odnośnie podatku lokalnego lub ubiegać się o 
dotację na działalność gospodarczą w ramach poprzedniego 
programu, można wybrać opcję ‘Sign in’ i wprowadzić wcześniejsze 
dane.  

Jeśli pojawiły się kłopoty z wprowadzeniem hasła, należy skorzystać z 
opcji ‘Forgot your password’. 

W przypadku problemów z rejestracją/logowaniem należy odwiedzić 
stronę go to our support page for further help and advice. 

Po zalogowaniu się na MyAccount, w celu złożenia wniosku należy 
wybrać opcję ‘Business Support Grant’.  

 

https://www.brighton-hove.gov.uk/business-online-services
https://www.brighton-hove.gov.uk/business-online-services
https://www.brighton-hove.gov.uk/contact-council/myaccount-support

