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DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ 
 

Od 25 lipca ruszy rejestracja firm chcących 
przystąpić do programu "Polski Bon 

Turystyczny" 
 

Od 31 lipca uprawnieni będą mogli korzystać z bonu         
turystycznego. Problem w tym, że firmy oferujące usługi        
hotelarskie lub imprezy turystyczne będą mogły się       
rejestrować na platformie ZUS dopiero od 25 lipca.. 

Aby rodziny mogły korzystać z bonu turystycznego       
wynoszącego 500 zł na każde dziecko uprawnione do 500         
plus, w pierwszej kolejności musi powstać baza firm, które         
mogą przyjmować płatności za swoje usługi w takiej        
formie. W środę Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister      
rozwoju podał, że przedsiębiorcy zainteresowani     
przystąpieniem do programu będą mogli rejestrować      
się od 25 lipca. Tego dnia ma ruszyć moduł rejestracji na           
Platformie Usług Elektronicznych ZUS.  

Rodzice dzieci do 18. roku życia będą mogli rejestrować         
się w PUE ZUS i składać wnioski o przyznanie bonu          
turystycznego od 31 lipca. To oznacza, że istnieje        
zagrożenie, że niewiele osób skorzysta z wirtualnych       
pieniędzy w te wakacje. Dlaczego? Po pierwsze niewiele        
firm zdąży się zarejestrować na platformie PUE. Po drugie         
nie wszyscy uprawnieni do bonu mają konto na PUE, a bez           
niego nie będzie można skorzystać z bonu. Dodatkowo        
przepisy zakładają, że usługi hotelarskie lub imprezy       
turystyczne, za które będzie można zapłacić bonem,       
będą musiały być realizowane bezpośrednio na rzecz       
dziecka. 

UWAGA! Lista podmiotów, w których będzie można       
zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na       
stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.     
Aby jednak trafić na listę POT, najpierw trzeba będzie         
dokonać rejestracji w PUE. - Podstawową rolą POT        
będzie prowadzenie listy przedsiębiorców, u których      
będzie można zrealizować bon, ale listę będzie generował        
system teleinformatyczny ZUS – potwierdza to Martyna       
Rozesłaniec z POT. W praktyce oznacza to, że POT na          
swojej stronie opublikuje listę przedsiębiorców, którą      
przygotuje ZUS. Lista firm będzie też widoczna na        
profilu PUE. Nie wiadomo jednak, czy będzie łatwo ją         

przeszukać, by sprawdzić, czy wybrany usługodawca może       
przyjmować płatności bonem.  

Jak  będzie wyglądać płatność bonem w praktyce? 

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, bon będzie można       
aktywować na PUE w dowolnym momencie, np. na kilka         
dni przed planowanymi wakacjami poprzez podanie      
aktualnych danych kontaktowych (adresu e-mail i      
numeru telefonu komórkowego). Po wejściu na konto       
PUE, będzie od razu widoczna zakładka „Polski Bon        
Turystyczny”. Będą w niej informacje o prawie do bonu i          
lista firm, w których można nim płacić. Płatności będą         
realizowane w oparciu o komunikację SMS. Na podany        
numer telefonu uprawniony otrzyma specjalny numer i       
jednorazowy kod autoryzacyjny przypisany do bonu, który       
pokaże usługodawcy. Po jego wykorzystaniu ZUS      
zrealizuje płatność za bon w terminie 14 dni od dnia          
przyjęcia bonu. 

Tak prosto nie zadziała to jednak w przypadku bonu         
na dziecko z niepełnosprawnością. Rodzice, którzy będą       
chcieli skorzystać z tego dodatkowego wsparcia, będą       
musieli najpierw przez PUE ZUS złożyć oświadczenie. Do        
oświadczenia będzie trzeba dołączyć kopię     
elektroniczną orzeczenia o niepełnosprawności. To     
oznacza, że w ich przypadku dodatkowe 500 zł nie będzie          
przyznawane automatycznie. 

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że bon       
można wykorzystać aż do marca 2022 roku na wakacje,         
ferie, wycieczki szkolne czy zielone szkoły organizowane       
w kraju. I dodaje, że wraz z kolejnym miesiącem         
uprawnienia będą nabywały rodzące się dzieci.  

 

Bon na innowację dla MŚP z Polskiej Agencji 
Rozwoju Przemysłu 

Informujemy, że mikro, małe i średnie firmy mogą        
ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych w ramach         
konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” . Konkurs jest         
podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy –          
umożliwia opracowanie nowego lub znacząco     
ulepszonego produktu, technologii lub projektu     
wzorniczego poprzez zakup usług    
badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.    
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Dofinansowanie w ramach konkursu może dochodzić      
nawet do 85 proc. kosztów inwestycji. 

Pomyślne ukończenie pierwszego etapu (usługowego) daje      
możliwość sfinansowania wdrożenia pomysłu na     
innowację technologiczną w ramach drugiego etapu –       
inwestycyjnego. 

Tylko w trzech ostatnich rundach pierwszego etapu       
konkursu o wsparcie na kwotę w sumie 152,1 mln zł          
wnioskowały 544 przedsiębiorstwa. Do Agencji trafiły      
także 22 wnioski o dofinansowanie w drugim etapie na         
kwotę 10,2 mln zł. 

Równolegle do pierwszego i drugiego etapu trwają       
konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących     
się w realizację rządowego programu Dostępność Plus.       
W tym wypadku innowacje powinny być produktowe, a        
przedsiębiorcy muszą wykazać, że opracowane przez nich       
rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z      
trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, w      
tym np. seniorów. 

W ramach I etapu konkursu przedsiębiorcy mogą liczyć na         
wsparcie w wysokości maksymalnie 340 tys. zł.       
Całkowity koszt projektu nie może natomiast      
przekroczyć 400 tys. zł. Przy tym wkład własny firmy         
musi stanowić jedynie 15 proc. wartości kosztów etapu.        
Dofinansowanie PARP obejmuje usługi jednostek     
naukowych, które wesprą przedsiębiorstwo w opracowaniu      
nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub       
usługi), technologii czy też nowego projektu wzorniczego. 

W drugim etapie konkursu – inwestycyjnym –       
przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł       
wsparcia, a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w         
kwocie 800 tys. zł. Wysokość wkładu własnego firmy        
zależy od jej wielkości oraz miejsca wdrożenia innowacji        
(zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Więcej informacji       
znajdą Państwo TUTAJ 

Źródło:  prawo.pl, parp.gov.pl 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

