DOTACJE

Program dofinansowania dla płatników składek ZUS:
działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
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▪

bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc
pracy;
urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz
promieniowaniem elektromagnetycznym;
oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed
promieniowaniem optycznym;
ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia
mechanicznej wentylacji powietrza;
sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na
wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowoszkieletowego - np. wózki widłowe o udźwigu do 2t, podnośniki o
udźwigu do 450 kg;
sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w
przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki
biologiczne;
środki ochrony indywidualnej.

W ramach obszarów, o których mowa powyżej, zostały określone konkretne działania inwestycyjne oraz doradcze podlegające
dofinansowaniu. Planowane do zakupu urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Występują limity wartości dofinansowania dla wybranych
kategorii zakupów (np. 30 tys. dla wózków widłowych).
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INTENSYWNOŚĆ
WSPARCIA
ECDF Dotacje
ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań, tel. 61 22 61 340, dotacje@ecdf.pl

Do konkursu może przystąpić przedsiębiorca, który
spełnia łącznie następujące warunki:
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
nie zalega z opłacaniem podatków;
nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem
komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego lub postępowania układowego z
wierzycielem;
nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od
dnia
wypłaty
przez
ZUS
całości
ostatniego
dofinansowania;
nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od
dnia zwrotu dofinansowania, do którego został
zobowiązany.

20 % - 90%

WWW.DOTACJE.ECDF.PL

DOTACJE
POZIOM DOFINANSOWANIA I KWOTY WSPARCIA
Wielkość

Liczba

przedsiębiorstwa pracowników

Procent

Maksymalna kwota dofinansowania brutto dla działań w

budżetu

PLN:

projektu

Doradczych

podlegający

Projekt inwestycyjny

Projekt
doradczo-

dofinansowaniu

inwestycyjny

Mikro

1–9

90%

1000,00

139 000,00

140 000,00

Małe

10 – 49

80%

1000,00

209 000,00

210 000,00

Średnie

50 – 249

60%

1000,00

339 000,00

340 000,00

250 i więcej

20%

1000,00

499 000,00

500 000,00

Duże

TERMIN
NABORU
WNIOSKÓW

15 lipca – 16 sierpnia

W zależności od rodzaju projektu:

NIEZBĘDNE
DOKUMENTY

−

ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk objętych
projektem (obligatoryjnie)

−

ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (jeśli
dotyczy)

−

pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla
zdrowia (jeśli dotyczy)

−

dokumentacja zdjęciowa miejsc pracy objętych projektem
(jeśli dotyczy)

−

projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz
wykazem istotnych elementów składowych (jeśli dotyczy)

−

schemat podłączenia do układu sterowania maszyn lub
innych urządzeń technicznych (jeśli dotyczy)

−

deklaracje zgodności WE producenta elementów
systemów sterowania (jeśli dotyczy)

Dowiedz się więcej:
ECDF Dotacje
ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań, tel. 61 22 61 340, dotacje@ecdf.pl

WWW.DOTACJE.ECDF.PL

