Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy
Antykryzysowej uruchomił nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które
ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Pomoc ma trafić zarówno do mikro, małych,
średnich jak i dużych przedsiębiorców.
Poniżej przedstawiamy Państwu założenia przewidziane w ramach tak zwanej „Tarczy
Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm”, które
zakładają, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw będą
subwencje finansowe, przewidujące mechanizm kompensujący szkody związane z COVID19.

W celu ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorca musi spełnić następujące przesłanki tj.:
1.
posiadać status przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ustawy Prawo przedsiębiorców
będącym mikro-,małym lub średnim przedsiębiorcą;
2.
odnotowywać 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;
3.
wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
4.
być beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu
brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, posiadającym rezydencję podatkową na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli
dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
5.

prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

6.
nie zalegać na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania
z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie
płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość;
7.
nie prowadzić działalności w zakresie zasadniczo sprowadzającym się do obszarów
wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.
Subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju mogą zostać przeznaczone na:
·
pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia
środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy,
·

przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji,

·
rozliczenia z podmiotami powiązanymi, nie mniej jedna zakaz przeznaczania środków
z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych
z właścicielem przedsiębiorstwa.
W odniesieniu do mikroprzedsiębiorców kwota subwencji będzie obliczana jako iloczyn liczby
zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji – ta natomiast uzależniona jest od wielkości
spadku przychodów. Maksymalna wielkość pomocy może wynieść 324 tys. zł dla jednego
mikroprzedsiębiorstwa.
Co warto podkreślić w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, otrzymana pożyczka będzie
mogła zostać umorzona do wysokości 75% tj. 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod
warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia, a dodatkowe
50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia
w okresie 12 miesięcy.
Natomiast w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców wartość subwencji będzie
obliczana jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019r.,
a także od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Maksymalna wielkość pomocy może
wynieść 3,5 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa.
Otrzymana pożyczka również może zostać umorzona do wysokości 75%, nie mniej na nieco
innych zasadach tj. 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, a 25% w zależności od
poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży oraz dodatkowo 25% w zależności od
utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
Obecnie nie ma jeszcze możliwości składania wniosków przez mikro, małych i średnich
przedsiębiorców. Chwilowo jedynie duzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowych
rozwiązań przewidzianych przez PFR.
Na ten moment nie wiadomo również jak powyższe działania będą korelować z dostępnymi
już rozwiązaniami przewidzianymi przez tak zwaną tarczę antykryzysową. Czekamy także na
wzór umowy subwencji, w której mają zostać szczegółowo określone warunki wsparcia,
a także zobowiązania przedsiębiorcy.

