TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców
Mikroporadnik cz. II
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Szanowni Państwo,
w części II naszego mikroporadnika przedstawiamy instrumenty wsparcia przedsiębiorców, które przygotowane zostały
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Państwowy Fundusz Rozwoju S.A., a także Bank Gospodarstwa Krajowego.
Opisywane programy wsparcia mają na celu przede wszystkim poprawę płynności finansowej przedsiębiorców poprzez
zapewnienie finansowania zewnętrznego (subwencje, pożyczki) lub też poprzez udzielenie gwarancji kredytowych.
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy rozwiązania obowiązujące na mocy:
I.

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw – „Tarcza Antykryzysowa 1.0”

II.

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 - „Tarcza Antykryzysowa 2.0”
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Opracowanie ma charakter informacyjny i obejmuje tylko niektóre rozwiązania wprowadzone
w „Tarczy Antykryzysowej”. Nie stanowi porady prawnej.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani możliwością wykorzystania w swoim
przedsiębiorstwie instytucji wprowadzonych „Tarczą Antykryzysową”, zapraszamy do kontaktu:

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu
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SPIS TREŚCI
1. Tarcza Finansowa – programy wsparcia przygotowane przez Polski
Fundusz Rozwoju S.A. (str. 5-13)

2. Programy wsparcia przygotowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu
S.A. (str. 14-17)
3. Programy wsparcia przygotowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego (str. 18-21)
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Programy wsparcia przygotowane przez
Polski Fundusz Rozwoju
1. Tarcza Finansowa dla Mikrofirm
2. Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm
3. Tarcza finansowa dla Dużych Firm

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm
Podmioty uprawnione

Subwencje zwrotne Polskiego
Funduszu Rozwoju, mogą być
przeznaczone na:

Przedsiębiorcy :
-

-

-

którzy zatrudniają co najmniej 1
pracownika (z wyłączeniem właściciela) i
nie więcej niż 9 pracowników
posiadający roczny obrót lub sumę
bilansową nie przekraczającą 2 mln euro
którzy prowadzili na dzień 31 grudnia
2019 r. działalność gospodarczą
na dzień udzielenia finansowania lub na
dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegający z
płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne (odroczenie lub
rozłożenie na raty nie są uznawane za
zaległości)
posiadający beneficjenta rzeczywistego
posiadającego rezydencją podatkową na
terenie Polski i rozliczającego podatki za
ostatnie dwa lata obrotowe na terenie
Polski

Istota pomocy

-

-

względem których nie zostało
otwarte postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne
oraz względem których nie toczy
się postępowanie
restrukturyzacyjne
którzy odnotowują spadek
obrotów gospodarczych
(przychodów ze sprzedaży) o co
najmniej 25% w dowolnym
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w
porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub analogicznego
miesiąca ubiegłego roku w
związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na
skutek COVID-19

-

-

pokrycie kosztów
prowadzonej działalności
gospodarczej, z wyłączeniem
przeznaczenia środków na
nabycie (przejęcie) w sposób
bezpośredni lub pośredni
innego przedsiębiorcy (zakaz
akwizycji)

spłatę kredytów: możliwość
wykorzystania subwencji na
przedterminową spłatę
kredytów do maksymalnej
wysokości 25% wartości
pożyczki

Zakaz przeznaczania środków z
subwencji na płatności do
właściciela, do osób lub
podmiotów powiązanych z
właścicielem przedsiębiorstwa
Zwrot na warunkach określonych
w programie i umowie subwencji
Zwrot subwencji po 3 latach

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm
Wysokość subwencji
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu
wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm
obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty
bazowej subwencji.

Umorzenie subwencji
Otrzymana subwencja może zostać umorzona do
wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego
od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
- 25% subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem
kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od
jej udzielenia

Kwota bazowa obliczana jest na podstawie skali spadku
przychodów (przewidziano 3 progi – spadek od 25 do 50%
przychodów, spadek od 50 do 75% przychodów, spadek od 75 do - dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w
100% przychodów)
zależności od poziomu utrzymania średniego
zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (w przypadku
Kwota subwencji wyniesie od 12 tyś zł do maksymalnie 324 tyś
zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji
zł.
jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec
dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.)
Zwrot subwencji po 3 latach

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorców
Podmioty uprawnione
Przedsiębiorcy :
-

-

-

Którzy zatrudniają od 10 do 249
pracowników, a ich roczny obrót
nie przekracza 50 mln euro lub suma
bilansowa nie przekracza 43 mln euro
na dzień udzielenia finansowania lub na
dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegający z
płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne (odroczenie lub
rozłożenie na raty nie są uznawane za
zaległości)
posiadający beneficjenta rzeczywistego
posiadającego rezydencją podatkową na
terenie Polski i rozliczającego podatki za
ostatnie dwa lata obrotowe na terenie
Polski

-

-

-

względem których nie zostało
otwarte postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne
oraz względem których nie toczy
się postępowanie
restrukturyzacyjne
którzy odnotowują spadek
obrotów gospodarczych
(przychodów ze sprzedaży) o co
najmniej 25% w dowolnym
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w
porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub analogicznego
miesiąca ubiegłego roku w
związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na
skutek COVID-19
prowadzący na dzień 31 grudnia
2019 r. działalność gospodarczą

Istota subwencji
Subwencje zwrotne Polskiego
Funduszu Rozwoju, przeznaczone
na:
-

-

pokrycie kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej, z
wyłączeniem przeznaczenia
środków na nabycie (przejęcie)
w sposób bezpośredni lub
pośredni innego przedsiębiorcy
(zakaz akwizycji)
spłatę kredytów: możliwość
wykorzystania subwencji na
przedterminową spłatę
kredytów do maksymalnej
wysokości 25% wartości
pożyczki

-

rozliczenia z podmiotami
powiązanymi: zakaz
przeznaczania środków z
subwencji na płatności do
właściciela, do osób lub
podmiotów powiązanych z
właścicielem przedsiębiorstwa

-

zwrot na warunkach
określonych w programie i
umowie subwencji

Zwrot subwencji po 3 latach

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorców
Wysokość subwencji
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu
wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana
jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za
rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona %
przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku
obrotów w związku z COVID-19.

Umorzenie
Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka
preferencyjna może być umorzona do wysokości
75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia
wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
- 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
- 25% w zależności od poniesionej przez
przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
- dodatkowo 25% w zależności od utrzymania
średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Skala spadku obrotów została podzielona na 3 przedziały:
spadek do 25 do 50% przychodów uprawnia do subwencji w
wysokości 4%, spadek od 50 do 75% przychodów uprawnia do
subwencji w wysokości 6% przychodów, spadek od 75 do 100%
przychodów uprawnia do subwencji w wysokości 8% przychodów W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu
subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny
bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc
Maksymalnie subwencja może wynieść 3,5 mln zł.
pracy.
Zwrot subwencji po 3 latach
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
Podmioty uprawnione – przedsiębiorcy spełniający następujące kryteria:
-

-

-

zatrudnianie co najmniej 250
pracowników, a ich roczny
obrót przekraczający 50 mln
euro lub suma bilansowa
przekraczająca 43 mln euro

-

na dzień udzielenia finansowania lub
na dzień 31 grudnia 2019 r. nie
zaleganie z płatnościami podatków i
składek na ubezpieczenia społeczne
(odroczenie lub rozłożenie na raty nie
są uznawane za zaległości)

-

posiadanie beneficjenta rzeczywistego
posiadającego rezydencją podatkową
na terenie Polski i rozliczającego
podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na
terenie Polski

brak otwarcia postępowania
upadłościowego lub
likwidacyjnego oraz brak
toczenia się postępowania
restrukturyzacyjnego
odnotowanie spadku obrotów
gospodarczych (przychodów ze
sprzedaży) o co najmniej 25% w
dowolnym miesiącu po 1 lutego
2020 r. w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub
analogicznego miesiąca
ubiegłego roku w związku
zakłóceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek COVID-19

-

-

utrata zdolności produkcji lub
świadczenia usług albo
odbioru produktów lub usług
przez zamawiających w
związku z brakiem dostępności
komponentów lub zasobów w
związku z COVID-19
brak otrzymywania płatności
z tytułu sprzedaży na skutek
COVID-19 w
kwocie przekraczającej 25%
należności

w związku z zakłóceniami w
funkcjonowaniu rynku
finansowego brak dostępu do
rynku kapitałowego lub limitów
kredytowych w związku z nowymi
kontraktami

-

posiadanie statusu uczestnika
Programów Sektorowych

-

prowadzenie na dzień 31 grudnia
2019 r. działalność gospodarczą

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – instrumenty pomocowe
Finansowanie płynnościowe
Finansowanie służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa
powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki na
skutek choroby COVID-19 i przyznawane jest w kwocie
odpowiadającej prognozowanej luce płynnościowej,
maksymalnie do kwoty 1,0 mld zł
Finansowanie może przybrać formę: pożyczki, skupu należności
lub wierzytelności, obligacji, gwarancji
Maksymalny okres finansowania wynosi 2 lata z opcją
przedłużenia o rok
Finansowanie udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek
od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem
terminów zapadalności

Finansowanie może być przeznaczone na regulowanie
bieżących płatności, w szczególności wynagrodzeń,
zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów
operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub
usługi, zobowiązań publicznoprawnych, innych celów
związanych z finansowaniem bieżącej działalności
ustalonych w umowie z PFR
Finansowanie nie może zostać przeznaczone na:
dokonywanie płatności do właścicieli lub podmiotów
powiązanych, nabycia udziałów lub akcji w celu
umorzenia, refinansowania lub przedterminowej spłaty
obecnego zadłużenia finansowego beneficjenta.

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – instrumenty pomocowe
Finansowanie preferencyjne
Finansowanie preferencyjne udzielane jest w formie pożyczki
umarzalnej do wysokości 75% jej wartości.

Pożyczka preferencyjna udzielana jest w kwocie
odpowiadającej prognozowanej luce płynności
powstałej w szczególności na skutek COVID-19 i
Przesłanki udzielenia finansowania:
- przedsiębiorstwo odnotowało gotówkową stratę na sprzedaży maksymalnie do kwoty 750 mln zł.
w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego
Udzielone finansowanie preferencyjne może być
2020 r., lub
- prognozowany poziom zadłużenia przedsiębiorstwa wzrósł na przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną
przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.
skutek choroby COVID-19 do poziomu, który zagraża jego
stabilności finansowej,
Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych
oraz
wynosi 3 lata, z opcją ich przedłużenia o rok.
- przedsiębiorstwo przedstawiło plan restrukturyzacji i
projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności
W przypadku spełnienia przez przedsiębiorstwo
finansowej po zakończeniu kryzysu oraz przeszło pozytywnie
warunków umorzenia, umorzenie pożyczki
proces uproszczonego badania (tzw. due diligence)
preferencyjnej następuje do dnia 30 września 2021 r.
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Tarcza finansowa PFR dla Dużych Firm – instrumenty pomocowe
Finansowanie inwestycyjne
Finansowanie w ramach Tarczy Kapitałowej PFR dla Dużych Firm może
być udzielane w postaci:
1. obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów
Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych:
 emitentów na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w
kwocie finansowania nie przekracza 50%;
 przedsiębiorstw na rynku prywatnym, z zastrzeżeniem, że udział PFR
w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
 na zasadach innych niż określone powyżej, z zastrzeżeniem spełnienia
Testu Prywatnego Inwestora;
2. obejmowanie przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów
Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że
maksymalna kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie
przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii
COVID-19 („Strata Finansowa na skutek COVID-19”)

Obejmowane lub nabywane instrumenty kapitałowe to:
udziały, akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki
zamienne na akcje
Warunkiem finansowania w ramach Tarczy Kapitałowej dla
Dużych Firm jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo, w
szczególności:
1. wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji,
uwiarygadniającej osiągnięcie rentowności finansowej;
2. projekcji finansowych oraz, w przypadku finansowania w
ramach pomocy publicznej, wyliczenia Straty Finansowej
na skutek COVID-19; oraz
3. pozytywny wynik procesu uproszczonego lub
potwierdzającego badania (tzw. due diligence lub
confirmatory due dilligence) przeprowadzonego przez
Polski Fundusz Rozwoju lub w formie tzw. vendors due
dilligence.

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Programy wsparcia przygotowane przez
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
1. Refinansowanie umów leasingowych dla sektora
transportu drogowego.
2. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w
kapitale obrotowym.
3. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę
wynagrodzeń w sektorze MŚP.

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego
Podmioty uprawnione

Przedsiębiorcy z branży
transportowej którzy:
- prowadzą pełną księgowość i
zatrudniają mniej niż 250
pracowników,
- osiągają roczny obrót nie wyższy
niż 50 mln euro lub ich
całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 mln euro,
- osiągnęli przychody za ostatni
okres obrachunkowy w
wysokości co najmniej 4 mln zł
- ostatni rok zakończyli dodatnim
wynikiem EBITDA (wynik
operacyjny + amortyzacja) i
dodatnim wynikiem finansowym
netto
- prowadzą działalność co
najmniej 12 miesięcy

Istota instrumentu

Warunki leasingu

Wiek pojazdu i/lub
naczepy do 3 lat
Pojazd i/lub naczepa
Leasing operacyjny powyżej 3,5 t

przeznaczony na
refinansowanie
posiadanych
leasingów w
komercyjnych
spółkach
i towarzystwach
leasingowych

Procedura

Karencja w spłacie
rat leasingowych do
12 miesięcy

Opłata wstępna
Kwota leasingu do 5 mln zł (czynsz inicjalny) –
0%
netto
Okres finansowania do 6
lat (łącznie z karencją)

Opłaty
manipulacyjne 0%

Ustanowienie
Oprocentowanie: WIBOR
1M + marża zgodna z siatką zabezpieczeń
cen dla produktu

Wniosek składany
za pośrednictwem
dedykowanego
systemu
informatycznego,
który zostanie
udostępniony
przez ARP

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
Podmioty uprawnione

Przedsiębiorcy, którzy:
- prowadzą pełną księgowość i
zatrudniają mniej niż 250
pracowników
- osiągają roczny obrót nie
przekraczający 50 mln euro lub
całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 mln euro,
- osiągnęli przychody za ostatni
okres obrachunkowy w
wysokości co najmniej 4 mln zł
- ostatni rok zakończyli dodatnim
wynikiem EBITDA (wynik
operacyjny + amortyzacja) i
dodatnim wynikiem finansowym
netto
- prowadzą działalność co najmniej
12 miesięcy

Istota instrumentu

Pożyczka
przeznaczona na
finansowanie
deficytu w kapitale
obrotowym

Warunki pożyczki

Procedura

Prowizja przygotowawcza
Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 0,2%, brak prowizji za
przedterminową spłatę, za
5 mln zł
rozpatrzenie wniosku i od
Okres finansowania do 6 lat niewykorzystanej kwoty
pożyczki
Oprocentowanie rynkowe:
WIBOR 1M + marża zgodnie
z siatką marż zawartą w
Podstawowych warunkach
udzielania pożyczek dla
małych i średnich
przedsiębiorstw
w ramach Tarczy
Antykryzysowej

Pożyczka uruchamiana
jednorazowo lub w
transzach
Okres karencji w spłacie
kapitału do 15 miesięcy

Wniosek składany
za pośrednictwem
dedykowanego
systemu
informatycznego,
który zostanie
udostępniony przez
ARP.

Zabezpieczenie pożyczki:
zgodnie z zasadami ARP

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
Podmioty uprawnione

Przedsiębiorcy którzy:
- prowadzą pełną księgowość i
zatrudniają mniej niż 250
pracowników
- osiągają roczny obrót nie
przekraczający 50 mln euro lub ich
całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 mln euro
- osiągnęli przychody za ostatni
okres obrachunkowy w wysokości
co najmniej 4 mln zł
- ostatni rok zakończyli dodatnim
wynikiem EBITDA (wynik
operacyjny + amortyzacja) i
dodatnim wynikiem finansowym
netto
- prowadzą działalność co najmniej 12
miesięcy

Istota instrumentu

Pożyczka w kwocie netto
wymaganej do finansowania
deficytu funduszu wynagrodzeń
przedsiębiorstwa, stanowiąca
uzupełniające
źródło finansowania wynagrodzeń

Środki na wypłatę wynagrodzeń
dla pracowników w celu
utrzymania stanu zatrudnienia i
kontynuacji prowadzonej
działalności
dla klientów z potwierdzonym
deficytem płynności bieżącej

Warunki pożyczki

Okres
finansowania do 2
lat

Procedura

Prowizja
przygotowawcza
0,2%,

Oprocentowanie
Wydłużony okres
rynkowe: WIBOR 1M karencji w spłacie
kapitału do 12
+ marża
miesięcy

Pożyczka
przyznawana w
oparciu o
weryfikację luki
płynnościowej

Pożyczka
uruchamiana
jednorazowo lub w
transzach

Wniosek
składany za
pośrednictwem
dedykowanego
systemu
informatycznego,
który zostanie
udostępniony
przez ARP.

koronawirus@adwokat-radca.eu
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Programy wsparcia przygotowane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
1. Gwarancje Biznesmax dla Mikro-, Małych i Średnich
Firm
2. Gwarancje de minimis dla Mikro-, Małych i Średnich
Firm
3. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/ 18

Gwarancje Biznesmax dla Mikro-, Małych i Średnich firm
Podmioty uprawnione

Przedsiębiorcy :
- zatrudniający od 10 do
249 pracowników, których
roczny obrót
nie przekracza 50 mln
euro lub suma bilansowa
nie przekracza 43 mln
euro
- spełniający 1 z 17
szczegółowych kryteriów
lub realizujący projekt
wpisujący się w jedną z 10
kategorii wymienionych w
warunkach udzielenia
gwarancji

Istota instrumentu

Gwarancja Biznesmax jest
bezpłatną gwarancją spłaty
kredytu udzielaną w ramach
Funduszu Gwarancyjnego
wsparcia innowacyjnych
przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (FG POIR).

Warunki gwarancji

Procedura

Objęcie gwarancją,
stanowiącą pomoc
de minimis, kredytu Wnioski o
obrotowego
gwarancje
odnawialnego na
składane są
zapewnienie
w trybie
płynności
ciągłym, za
Kredyty odnawialne nie
Instrumenty finansowe gwarancji muszą wykazywać związku finansowej firmom pośrednictw
innowacyjnym i
em banków
wiążą się z możliwością
z
realizowaną
lub
otrzymania dopłaty do
efektywnym
kredytujący
zakończoną
inwestycją
i
oprocentowania kredytu
ekologicznie
ch
będą
uruchamiane
na
objętego gwarancją. Jest to
prostszych zasadach
dotacja refundująca zapłacone
Wydłużenie do końca 2021
r. okresu obowiązywania 5
proc. stawki rocznej dla
wyliczenia dopłaty do
oprocentowania kredytu

odsetki.

koronawirus@adwokat-radca.eu
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Gwarancje de minimis dla Mikro-, Małych i Średnich firm
Podmioty uprawnione

Przedsiębiorcy:
- zatrudniający do 249
pracowników,
- których roczny obrót
nie przekracza 50 mln
euro lub suma bilansowa
nie przekracza 43 mln
euro
- którzy na dzień 1 lutego
2020 r. nie zalegali z
płatnościami podatków i
składek na ubezpieczenia
społeczne

Istota instrumentu
Gwarancja de minimis jest
przeznaczona dla firm z
sektora mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw
posiadających zdolność do
spłaty kredytu

Warunki gwarancji

Procedura

Sytuację
Wydłużenie okresu
finansową firm
Zwiększenie zakresu gwarancji do 39
oceniają banki
gwarancji do 80 proc. miesięcy dla kredytu kredytujące
obrotowego
kwoty kredytu

Brak prowizji za
Przedsiębiorca musi spełniać gwarancję – za
warunki określone w
pierwszy roczny
przepisach dotyczących
okres gwarancji
udzielania pomocy de
minimis

Przeznaczenie
kredytu:
finansowanie
zobowiązań
wynikających z
prowadzonej
działalności
gospodarczej

Wniosek o
gwarancję należy
złożyć wraz z
wnioskiem
kredytowym w
banku
kredytującym,
który
współpracuje z
BGK

koronawirus@adwokat-radca.eu
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Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
Podmioty uprawnione
Przedsiębiorcy :
- zatrudniający od 50 do 249
pracowników, których roczny
obrót nie przekracza 50 mln
euro lub suma bilansowa nie
przekracza 43 mln euro

Istota instrumentu

Gwarancje kredytowe dla
średnich i dużych firm
dotkniętych skutkami
pandemii COVID-19, które
zabezpieczać mają kredytu
służące zapewnieniu
- którzy na dzień 1 lutego 2020 r. płynności finansowej
nie zalegali z płatnościami
podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne

- którzy na 31 grudnia 2019 r.
nie znajdowali się w trudnej
sytuacji

Warunki Gwarancji

Procedura

Zabezpieczenie do
80% kwoty
kredytu (kwota
gwarancji od 3,5
Okres gwarancji –
mln zł do 200 mln maksimum 27
zł)
miesięcy
Minimalna kwota
gwarancji 3,5 mln
zł
Tylko do nowych
lub odnawianych
kredytów

Wniosek o
gwarancję należy
składać w
bankach
kredytujących,
Kwota kredytu
które podpisały z
objętego gwarancją
BGK umowy
– do 250 mln zł
portfelowych linii
gwarancyjnych

koronawirus@adwokat-radca.eu
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