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W  DLA BIZNESU 
 
Ruszyła Tarcza Finansowa dla Mikro-, Małych i 
Średnich Przedsiębiorców 

W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza       
Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm uzyskał         
notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim      
wymaganym krokiem do jego uruchomienia.  

Wnioski można składać online w niektórych Bankach. Ich        
listę znajdziecie Państwo TUTAJ 

Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji      
Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w      
ciągu kolejnych kilku dni. 

Informujemy też że powstał szczegółowy przewodnik dla       
przedsiębiorstw MŚP, znajdziecie go TUTAJ 

 
Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP 
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank       
Gospodarstwa Krajowego, w walce z pandemią utworzyły       
specjalny fundusz pożyczkowy w kwocie 400 milionów       
złotych. W jego ramach przedsiębiorstwa MŚP będą mogły        
się starać o pożyczkę połączoną z dotacją, co oznacza, że          
przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony      
kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów.  
Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla     
pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych.      
Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy       
będzie obliczana na podstawie jednego z poniższych       
kryteriów: 
● dwukrotności wartości rocznego zestawienia płac za      

2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm         
istniejących krócej – prognozowana wysokość płac), 

● 25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub 
● zadeklarowanej i zweryfikowanej przez instytucję     

pośredniczącą BGK w kwocie wystarczającej na      
zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy. 

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat.       
Przedsiębiorca może skorzystać z okresu karencji nie       
dłuższego niż sześć miesięcy oraz dwukrotnych „wakacji”       
od spłat przez okres dwóch miesięcy – w dwóch         
pierwszych latach spłacania pożyczki. Karencja oraz      
„wakacje” odpowiednio wydłużają okres spłaty kredytu. 

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie      
bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata       
wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań    
krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów czy      
usług zewnętrznych itp.), jak również opcjonalnie na       
wydatki inwestycyjne. 
 
Zabezpieczenie pożyczki do wysokości 100 tysięcy      
złotych wekslem in blanco, powyżej tej kwoty weksel plus         
dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z polityką instytucji      
pośredniczących, których BGK właśnie wybiera.     
Składanie wniosków ma zostać uruchomione jeszcze w       
kwietniu. 
 
Pożyczki z dopłatą do odsetek będą udostępniane       
przedsiębiorcom w całym kraju przez wybrane przez BGK        
instytucje pośredniczące. 
 
Nabór wniosków ma ruszyć już w tym tygodniu.        
Szczegółowe informacje powinny być udostępnione na      
stronie BGK w ciągu najbliższych dni. 
 
Parametry pożyczki znajdą Państwo TUTAJ 

Pozostałe formy finansowania  

Duże przedsiębiorstwa, które nie kwalifikują się do       
wsparcia z Tarczy Finansowej mogą ubiegać się o        
finansowanie z PFR oraz ARP w ramach standardowej        
oferty, ale na lepszych warunkach niż ma to miejsce         
obecnie w bankach. 

● Ofertę PFR dla dużych firm znajdziecie TUTAJ 
● Ofertę ARP znajdziecie TUTAJ 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP które nie kwalifikują się        
do wsparcia z Tarczy Finansowej mogą ubiegać się o         
standardowe finansowanie z PFR oraz pożyczki unijne z        
BGK oraz ich pośredników, w przypadku Krakowa jest to         
MARR 

● Ofertę PFR dla MŚP znajdziecie TUTAJ 
● Ofertę BGK znajdziecie TUTAJ a listę Instytucji       

pośredniczących w Małopolsce znajdziecie TUTAJ     
warto również śledzić stronę MARR 
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https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/87510/glowne_parametry_pozyczki.pdf
https://pfr.pl/oferta.html?clientType=clientType_3&possibilities=possibilities_3&availability=availability_0
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/pozyczki
https://pfr.pl/oferta.html?clientType=clientType_2&need=need_0&possibilities=possibilities_3
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-malopolskie/
https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/

