Instrument

Kluczowe wymagania

Doﬁnansowanie
wynagrodzeń
(Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych)

1. Spadek obrotów gospodarczych w 2020 r.
2. Porozumienie z pracownikami wprowadzające
przestój ekonomiczny lub obniżony (maksymalnie
o 20%) wymiar czasu pracy
3. Utrzymanie zatrudnienia przez wskazany okres
(do 3 miesięcy)
4. Brak zaległości podatkowych i ZUS na koniec
III kwartału 2019 r.

Dostępne wsparcie
Doﬁnansowanie kosztów
wynagrodzeń:
a) w przypadku przestoju:
ok. 1530 PLN per pracownik
(tj. 50% płacy minimalnej
+ ZUS)
b) w przypadku obniżenia
czasu pracy: do ok. 2450
PLN per pracownik
(40% wynagrodzenia
przeciętnego)
Maksymalnie przez okres
3 miesięcy

Doﬁnansowanie
wynagrodzeń
(Fundusz Pracy)

1. Tylko dla MŚP
2. Spadek obrotów gospodarczych w 2020 r.
3. Utrzymanie zatrudnienia przez wskazany okres
(do 3 miesięcy)
4. Brak zaległości podatkowych i ZUS na koniec
III kwartału 2019 r.

Doﬁnansowanie kosztów
wynagrodzeń
W zależności od poziomu
spadku obrotów nawet do
ok. 2800 PLN per
pracownik (90% płacy
minimalnej + ZUS)
Maksymalnie przez okres
3 miesięcy

Finansowanie
płynnościowe
(Polski Fundusz Rozwoju)

Finansowanie
preferencyjne
(Polski Fundusz Rozwoju)

1. Tylko dla dużych przedsiębiorstw
2. Spadek obrotów gospodarczych w 2020 r.
3. Posiadanie rezydencji podatkowej przez
beneﬁcjenta rzeczywistego w Polsce
(rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata
podatkowe w Polsce)
4. Brak zaległości podatkowych i ZUS na koniec
2019 r.

Finansowanie płynnościowie
(pożyczki, skup należności lub
wierzytelności, obligacje,
gwarancje) w wysokości
maksymalnie 1 mld zł / podmiot

1. Tylko dla MŚP
2. Spadek obrotów gospodarczych w 2020 r.
3. Posiadanie rezydencji podatkowej przez
beneﬁcjenta rzeczywistego w Polsce (rozliczanie
podatków za ostatnie 2 lata podatkowe w Polsce)
4. Brak zaległości podatkowych i ZUS
na koniec 2019 r.

Pożyczka z możliwością
częściowego umorzenia
a) Określone procentowo w
relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz ich
spadku z powodu COVID-19

Finansowanie inwestycyjne
(Polski Fundusz Rozwoju)

Pożyczka z możliwością
częściowego umorzenia
(Polski Fundusz Rozwoju)

Pożyczka w wysokości do 750
mln zł / podmiot (z możliwością
częściowego umorzenia)
Finansowanie inwestycyjne
(obejmowanie udziałów/akcji,
warrantów subskrypcyjnych,
obligacji lub pożyczek
zamiennych na akcje)
w wysokości maksymalnie
1 mld PLN / podmiot

b) Wartość subwencji
ﬁnansowej może przyjąć
4%, 6% lub 8% wartości
przychodów przy ich spadku
odpowiednio o minimum
25%, 50% i 75% (max 3,5
mln PLN)

Dopłaty do oprocentowania
kredytów (Bank
Gospodarstwa Krajowego)

Dokładne warunki będą znane w momencie
uruchomienia programu

Dopłaty do oprocentowania
kredytów obrotowych
a) Okres objęcia kredytu
dopłatami wynosi
maksymalnie 12 miesięcy
b) Kwota dopłat wyniesie
maksymalnie 800 tys. EUR
/ jedno przedsiębiorstwo

Gwarancje z Funduszu
Gwarancji Płynnościowych
(BGK)

1. Tylko dla dużych i średnich przedsiębiorstw
2. Brak zaległości podatkowych, ZUS oraz
w banku kredytującym na 1 lutego 2020 r.

Gwarancja
a) zabezpieczenie do 80%
kwoty kredytu (od 3,5 do
200 mln zł) przeznaczonego
na zapewnienie płynności
ﬁnansowej
b) okres gwarancji do 27
miesięcy i nie dłużej niż okres
kredytu (+ 3 miesiące)
c) maksymalna kwota kredytu
wynosi 250 mln PLN
(ﬁnansowanie jest udzielane
przez banki komercyjne przy
wykorzystaniu gwarancji BGK)

Gwarancje Biznesmax
z dotacją (BGK)

1. Tylko dla MŚP
2. Spełnienie jednego z kryteriów określonych
przez BGK
3. Posiadanie rezydencji podatkowej przez
przedsiębiorcę w Polsce

Gwarancja do 80% kwoty
kredytu z dopłatą do
oprocentowania kredytu

Gwarancje de minimis
(BGK)

1. Tylko dla MŚP
2. Brak zaległości ZUS i US na 1 lutego 2020 r.

Gwarancja do 80%
kwoty kredytu

Pożyczki, poręczenia
i gwarancje (Instytucje
zarządzające środkami UE)

Dokładne warunki będą określone w ramach
każdego z naborów w momencie ich ogłoszenia

Pożyczki, poręczenia
i gwarancje na cele
inwestycyjne i operacyjne
w wysokości:
a) 2-krotności rocznej kwoty
wynagrodzeń w 2019 r.
(lub ostatni okres za który
dostępne są dane)
lub
b) 25% wartości łącznego
obrotu za 2019 r.

Dotacja i pomoc zwrotna
ze środków UE (Instytucje
zarządzające środkami UE)

Dokładne warunki będą określone w ramach
każdego z naborów w momencie ich ogłoszenia

Dotacja i pomoc zwrotna
w wysokości maksymalnie
800 tys. EUR / jedno
przedsiębiorstwo
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