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TARCZA FINANSOWA dla mikro i MSP
Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

(„W poniedziałek 27 kwietnia, program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym
krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w
ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie
mogą ulec zmianie.” - https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html)

Subwencja (nieoprocentowana)

wypłacana - do spadku przychodów ze sprzedaży

MIKRO

– na 1 pracownika w kwocie 12-36 tys. zł

/ max – 324.000 zł na 3 lata

MSP

– 4-8 % przychodów za 2019 r.

/ max – 3.500.000 zł na 3 lata

może być UMORZONA maksymalnie w 75% po 12 miesiącach
MIKRO – 25% kontynuacja działalności gospodarczej / do 50% utrzymanie zatrudnienia
MSP – 25% kontynuacja działalności gospodarczej / do 25% utrzymanie zatrudnienia / do 25% ~straty na sprzedaży

inne warunki:


spadek przychodów ze sprzedaży min o 25%

- w dowolnym miesiącu po 1 lutego2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego
roku
- w związku z COVID-19
- i objęte zostały zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.




na koszty działalności gospodarczej, spłatę kredytów, rozliczenia z podmiotami powiązanymi (za wyjątkiem
właściciela);
działalność gospodarcza była aktywna 31 grudnia 2019 r. (nie ma likwidacji, upadłości);
niezaleganie z podatkami i składkami na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień otrzymania finansowania.

WAŻNE: inne formy wsparcia nie są przeszkodą w otrzymaniu subwencji.
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Zgłoszenie poprzez bankowość internetową, wypłata poprzez banki wg LISTY PFR – uproszczona procedura

MIKRO

25 mld zł

umorzenia

spadek przychodów ze
sprzedaży

subwencja na 1
pracownika

po 12 miesiącach od udzielenia

/ 1 < 10 pracowników

max razem - 324 tys. zł na 3 lata
średnio ok. 72 – 96 tys. zł

max 75%
 25 % - jeśli przedsiębiorca kontynuuje
działalność
 + 50 % - jeśli firma utrzyma średnie
zatrudnienie w okresie 12 miesięcy. (-w
przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent
zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

25-50 %

12 tys. zł.

50-70 %

24 tys. zł.

> 70 %

36 tys. zł.

MSP

50 mld zł

umorzenia

spadek przychodów ze
sprzedaży

~do spadku przychodów
do 2019 r.

po 12 miesiącach od udzielenia

/10 < 250 pracowników

max razem – 3,5 mln zł na 3 lata
średnio ok. 1,9 mln zł
25-50 %

4 % przychodów’2019

50-75 %

6 % przychodów’2019

> 75 %

8 % przychodów’2019

max 75%
 25 % - jeśli przedsiębiorca kontynuuje
działalność
 25 % w zależności od poniesionej straty na
sprzedaży;
 25 % - jeśli firma utrzyma średnie zatrudnienie
w okresie 12 miesięcy. (-w przypadku
zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu
subwencji jest odpowiednio wyższy).
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Procedura dla dużych firm – symulacja

1.

Formularz zgłoszeniowy – jak poniżej (przesyłany elektronicznie)

2.

Pogłębiona analiza sytuacji finansowej i potrzeb finansowych wnioskodawcy

3.

Decyzja dot. szczegółowych zasad kwalifikacji i możliwego finansowania przez PFR

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POMOCOWYM („DEKLARACJA”)
Program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw – wsparcie finansowe
w związku ze zwalczaniem skutków epidemii Covid-19 w Polsce

Podstawowe dane o przedsiębiorstwie
1.Nazwa przedsiębiorstwa
2.NIP
3.REGON
4.Sektor / Branża działalności
5.Opis działalności
6.Liczba zatrudnionych pracowników (stan na dzień 31.12.2019)
7.Przychody w 2019 roku (PLN)
8.EBITDA w 2019 roku (PLN)
9.Struktura własnościowa
Sytuacja przedsiębiorstwa w związku z epidemią COVID-19 w Polsce
10.Opis sytuacji finansowej w związku z epidemią COVID-19 w Polsce
11.Zapotrzebowanie na kapitał w związku z epidemią COVID-19 (PLN)
12.Cel finansowania / przeznaczenie środków
13.Preferowany instrument finansowy / forma finansowania
Finansowanie płynnościowe
Finansowanie preferencyjne
Finansowanie kapitałowe na zasadach rynkowych
Finansowanie kapitałowe na zasadach pomocowych
Dane kontaktowe
14.Imię i nazwisko
15.Adres e-mail
16.Telefon komórkowy
17.Cel przetwarzania
„Informacje przekazane przez Państwa w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane przez Polski Fundusz
Rozwoju S.A. (PFR) wyłącznie w celu oceny możliwości objęcia Państwa przedsiębiorstwa programem
pomocowym w ramach Rządowego Programu Wsparcia Finansowego Przedsiębiorstw [nazwa programu], o
którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz.
1572). Podanie danych, w tym danych mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, objętych niniejszym
formularzem jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwa ocena możliwości objęcia Państwa
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przedsiębiorstwa programem pomocowym. PFR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w
związku z nieprawidłowościami funkcjonowania oprogramowania wykorzystanego do stworzenia formularza.
18.Zgoda na przetwarzanie
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Krucza 50, 00-025 Warszawa, moich danych zawartych we Wniosku w celu nawiązania kontaktu w zakresie
realizacji programu [Przedsiębiorstwo 250+..]"
19.Akceptując oraz przesyłając niniejszą Deklarację zgadzają się Państwo na:
a) niniejsza Deklaracja nie stanowi formalnego i wiążącego wniosku o uczestnictwo w Programie; wniosek
pojawi się na stronie internetowej PFR po akceptacji Programu przez Komisję Europejską; b) złożenie przez
Państwa Deklaracji nie rodzi po stronie PFR żadnych zobowiązań, poza obowiązkami związanymi z ochroną
danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami; c) PFR może na dalszym etapie poprosić Państwa o
złożenie dodatkowych oświadczeń oraz dostarczenie dodatkowych informacji.
Wstecz Prześlij
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