Tarcza Finansowa PFR – zasady udzielania wsparcia
przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Tarcza Finansowa składa się z 3 głównych części, w ramach których oddzielnie wspierane będą
(i) mikroprzedsiębiorstwa, (ii) małe i średnie przedsiębiorstwa oraz (iii) duże przedsiębiorstwa.
Wsparcie udzielane jest dla przedsiębiorców w całej Polsce (nie ma ograniczeń terytorialnych).
Wsparcie dla sektora MŚP udzielane jest od końca kwietnia 2020 r., zaś wsparcie na rzecz dużych
przedsiębiorstw będzie udzielane po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program.
Zgodnie z przedstawionymi założeniami, do mikroprzedsiębiorców ma trafić wsparcie o wysokości 25 mld
zł, do małych i średnich przedsiębiorców 50 mld zł, natomiast do dużych 25 mld zł.

Tarcza Finansowa dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców
Kto może ubiegać się o wsparcie?
przedsiębiorcy u których wystąpił 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 2019 r. w związku z COVID-19,
przedsiębiorcy: (i) którzy posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”), (ii) którzy są zarejestrowani na terytorium Polski oraz (iii) których główny beneficjent rzeczywisty (w
rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) nie ma rezydencji
podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” (możliwe odstępstwa od tej zasady np. w przypadku zobowiązania
beneficjenta i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren
EOG w terminie do 9 miesięcy od udzielenia wsparcia w ramach programu),
prowadzili działalność gospodarczą na koniec 2019 r.
na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku nie mieli zaległości podatkowych i w zakresie
składek na ubezpieczenie społeczne.
Wsparcie nie przysługuje przedsiębiorcom:
wobec których zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne albo restrukturyzacyjne,
przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i handlu bronią, produktów lub usług, które
mogą skutkować ograniczaniem lub naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka,
prowadzącym działalność w zakresie obszarów „wątpliwych moralnie”, jak np. produkcja i dystrybucja
wyrobów tytoniowych.

Planowana forma i cel wsparcia
(mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy)
Zwrotna subwencja finansowa, z której środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia
działalności (z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego nabywania innego przedsiębiorcy), na spłatę
kredytów (przedterminowa spłata kredytów maks. do 25% wartości subwencji). Subwencji nie można
wykorzystywać na rozliczenia z podmiotami powiązanymi.
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Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie subwencji za pośrednictwem banków komercyjnych
uczestniczących w programie.

Wysokość wsparcia – Tarcza dla mikroprzedsiębiorców
Maksymalna kwota obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji
(uzależniona od wielkości spadku przychodów mikrofirmy). W zależności do skali spadku przychodów
bazowa kwota subwencji na zatrudnionego może wynieść 12.000 zł, 24.000 zł albo 36.000 zł.
Subwencja podlega zwrotowi, którego wysokość zależy do okresu prowadzenia działalności od dnia
przyznania subwencji (przy utrzymaniu całkowitego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, przedsiębiorca nie
będzie musiał zwracać 75% subwencji).
Zwrot subwencji w 24 miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego licząc od
pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po udzieleni subwencji.

Wysokość wsparcia – Tarcza dla małych i średnich przedsiębiorców
Maksymalna kwota obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, zależny również
od wysokości spadku obrotów w związku z COVID-19 (w zależności od wysokości spadku 4%, 6% albo 8%).
Subwencja podlega zwrotowi, który zależy od okresu prowadzenia działalności, utrzymania określonego
poziomu zatrudnienia oraz straty gotówkowej na sprzedaży (potencjalnie możliwość braku zwrotu do 75%
kwoty subwencji).
Zwrot subwencji w 24 miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego licząc od
pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po udzieleniu subwencji.

Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorców
– kto może ubiegać się o wsparcie?
Kryteria podobne jak w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich (również w zakresie
wyłączeń) przedsiębiorców oraz dodatkowo:
>

utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru lub usług przez zamawiających w związku
z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,

>

nieotrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25%
należności,

>

brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu
zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego,

>

są uczestnikami Programów Sektorowych,

W przeciwieństwie do Tarcz dla mikrofirm i małych i średnich firm, wsparcie w ramach Tarczy dla dużych
przedsiębiorstw udzielane jest bezpośrednio przez PFR.
Formy finansowania:
>

płynnościowe - w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok,

>

preferencyjne – pożyczki preferencyjne na okres 3 lat do wysokości 750 mln zł na podmiot (częściowo
bezzwrotne i uzależnione od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia),

>

inwestycyjne – w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach
rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wysokości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia będą ustalane w umowie zawartej pomiędzy dużym przedsiębiorcą a PFR.
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