Poznań, 10 lipca 2018

Oferta realizacji projektu w zakresie bezzwrotnego dofinansowania
na poprawę warunków pracy z ZUS

Szanowni Państwo,
Firma TARBONUS Sp. z o. o. we współpracy z Firmą LEONE przedstawia ofertę zawierającą
opis usługi dot. realizacji projektu w zakresie bezzwrotnego dofinansowania na poprawę
warunków pracy z ZUS.

Niniejsza oferta składa się z dwóch części:
1. Część zasadnicza oferty zawiera szczegóły usługi oferowanej Spółce. Przybliżona zostaje
zasada działania projektu, opisane są dotowane działania i wysokość dofinansowania.
Wymieniony jest także szczegółowy zakres usługi Wykonawcy oraz jej kosztorys.

2. Załącznik zawiera szczegółowe informacje na temat projektu dofinansowania, przy czym
szczególny nacisk został położony na opis i komentarz najnowszych zmian, które znacząco
wpływają na sposób składania i rozpatrywania wniosków o dotacje.

CZĘŚĆ ZASADNICZA
REALIZACJA PROJEKTU W ZAKRESIE BEZZWROTNEGO DOFINANSOWANIA NA POPRAWĘ
WARUNKÓW PRACY Z ZUS

Program o nazwie dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności pracowników do
pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek polega na
zmniejszeniu wypadkowości w zakładach pracy na terenie całego kraju.
O dofinansowanie mogą ubiegać się Wnioskodawcy odprowadzający składki na ubezpieczenie
wypadkowe,

również

osoby

prowadzące

jednoosobową

działalność

gospodarczą,

które

odprowadzają samodzielnie składki na ubezpieczenie. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od
liczby osób, za które płatnik składek odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla
pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy spełnić szereg wymagań, m. in. skompletować wymaganą
dokumentację, przeprowadzić we własnym zakresie badania środowiska pracy i odpowiednio
uargumentować wybór poszczególnych działań, o których realizację Wnioskodawca się ubiega. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, następuje podpisanie umowy między Wnioskodawcą
a ZUS-em. W ciągu 14 dni na konto bankowe wskazane przez Wnioskodawcę przelewana jest
pierwsza transza dofinansowania (nie więcej niż 50% całej kwoty dotacji), natomiast kolejna w ciągu
30 dni po pozytywnym rozliczeniu projektu.

Katalog działań objętych programem dofinansowania1
A. Projekty inwestycyjne oraz inwestycyjno-doradcze mogą obejmować:
1. Zakup i instalację:
a) osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących
z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.),
b) optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),
c) urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp. odnoszących się
bezpośrednio do maszyn),
d) elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń
sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących
krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp. odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
e) urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
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f)

obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami
elektromagnetycznymi itp.,

g) kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych
oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
h) wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
i)

neutralizatorów elektryczności statycznej,

j)

urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.),

k) urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy,
ssawki itp.),
l)

urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,

m) maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.: podesty
stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe,
stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe
oraz przewoźne),
n) urządzeń (bez własnego napędu lub niesamojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów,
ładunków lub materiałów, takich jak np.: ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne
wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
o) wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych
ręcznie, wymienionych w punkcie "n", nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń,
p) urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki
biologiczne.

2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49
pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe
przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków
ochrony indywidualnej).

3. Modernizację linii technologicznej, która poprawi bezpieczeństwo pracy, z wyłączeniem
zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

B. Projekty doradcze oraz inwestycyjno-doradcze mogą obejmować:
1. identyfikację zagrożeń w miejscu pracy i ocenę ryzyka zawodowego związanego z tymi
zagrożeniami,

2. wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w
miejscu pracy, takich jak:
a) czynniki chemiczne i pyły,
b) czynniki biologiczne,
c) czynniki

fizyczne

(hałas,

ogólne

i

miejscowe

drgania,

pole

i

promieniowanie

elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),
d) czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym
i/lub statycznym itp.).
3. dobór środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania
kosztów zakupu tych środków),
4. analiza i ocena ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę
ergonomii stanowisk pracy,
5. ocena bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
6. opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
7. opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Przedstawiony powyżej katalog prezentuje działania objęte programem dofinansowania na dzień 7.06.2018 r.
Ze względu na zmiany obejmujące sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków, ww. działania również
mogą ulec zmianie.

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania jest zależna od liczby osób, za które Wnioskodawca odprowadza składki
na ubezpieczenie wypadkowe. Należy mieć na uwadze, iż podana wysokość dofinansowania jest
wysokością maksymalną dla przedsiębiorstwa określonego rodzaju, jednakże w przypadku wartości
dotowanych działań, które będą mniejsze niż wysokość maksymalna Wnioskodawca otrzyma
odpowiednią dla rodzaju przedsiębiorstwa wartość procentową całości inwestycji.



PRZYKŁAD

Małe przedsiębiorstwo ubiega się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, którego całkowity
koszt wynosi 100 000,00 zł brutto. Mimo maksymalnej wartości dofinansowania dla małego
przedsiębiorstwa równej 150 000,00 zł brutto, Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 80%
dofinansowania kosztu inwestycji. W tym przypadku dotacja będzie równa 80 000,00 zł brutto, a
pozostałe 20 000,00 zł brutto Wnioskodawca będzie musiał pokryć z własnych środków.

A. Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw różnej wielkości podana w kwotach
brutto2
Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba
pracowników

Procent
budżetu
projektu, jaki
może być
dofinansowany

Maksymalna wysokość dofinansowania dla
projektów (wartość w złotych)
doradczych

inwestycyjnych

inwestycyjno
-doradczych

Mikroprzedsiębiorstwo

1-9

90%

40 tys.

100 tys.

140 tys.

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 tys.

150 tys.

210 tys.

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 tys.

260 tys.

340 tys.

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 tys.

400 tys.

500 tys.

ZAKRES OFEROWANEJ USŁUGI
A. Oferowana usługa zawiera następujące działania:
1. doradztwo w zakresie wyboru działań objętych dofinansowaniem,
2. pomoc przy kompletacji niezbędnej do złożenia wniosku dokumentacji,
3. ocena i podanie wytycznych do ewentualnej korekty pod kątem wymagań ZUS-u,
4. wykonanie ewentualnych poprawek na etapie oceny formalnej – zgodnie z zaleceniami
ZUS-u,
5. wykonanie ewentualnych poprawek na etapie oceny merytorycznej – zgodnie z zaleceniami
ZUS-u.

Warunki:
1. współpraca odbywa się na podstawie umowy o współpracy,
2. Wykonawca współpracuje z Wnioskodawcą do momentu uzyskania oceny złożonego
wniosku,
3. wszelkie poprawki (formalne i merytoryczne) Wykonawca zobowiązuje się realizować jako
część umowy – nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami,
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4. Wykonawca zapewnia szczegółowe wytyczne do poprawy dokumentów pod kątem wymagań
ZUS-u, lecz ich korekta należy do obowiązków Wnioskodawcy.

B. Usługi dodatkowe
Wykonawca oferuje również dodatkowo płatne usługi, obejmujące działania dotyczące
bezpośrednio projektów dofinansowania:
1. opracowanie dokumentacji z zakresu BHP, argumentującej zasadność wniosku,
2. pomoc w przygotowaniu rozliczenia dotowanego projektu (obejmuje m. in. kompletację
dokumentów,

przygotowanie

odpowiednich

druków

do

rozliczenia,

skanowanie

dokumentacji).

Warunki handlowe3
Koszt opracowania wniosku o bezzwrotne dofinansowanie z ZUS podzielony jest na 2 części:
1. Część I – płatna w momencie podpisania umowy,
2. Część II – płatna w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę pozytywnej decyzji dot.
projektu dofinansowania.
Całkowity koszt napisania wniosku równa się wartości ok. 4% wysokości uzyskanego dofinansowania.

Procentowa wartość
Część

Moment płatności

wysokości dofinansowania

Część I

Podpisanie umowy o współpracy

3%

Część II

Otrzymanie pozytywnej decyzji z ZUS-u

3%

Dodatkowe informacje przekazujemy zainteresowanym pod nr tel. 517 918 298, a także droga
mailową: paulina.kozlowska@tarbonus.pl

Z poważaniem

3

Niniejszy dokument jest ofertą przykładową. Koszty oferowanych usług, a także ich zakres mogą ulec zmianie po indywidualnych
ustaleniach.

