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Możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach 
programów operacyjnych 2014-2020 w związku 
z COVID-19 

15 kwietnia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej regulujące zasady 

udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych 2014 -2020 w związku 

z wystąpieniem COVID-19. 

Główne zasady udzielania wsparcia: 

 

➢ pomoc może być udzielana każdemu przedsiębiorcy (zarówno dużemu jak i z sektora MŚP), za wyjątkiem 

tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, 

 

➢ pomoc może być przeznaczana zarówno na cele obrotowe jak i inwestycyjne, nakierowane na łagodzenie 

skutków COVID-19, 

 

➢ pomoc może być udzielana w formie pożyczki, poręczenia lub gwarancji (tylko instrumenty zwrotne, nie jest 

dostępna pomoc w formie dotacji), 

 

➢ pożyczka może być udzielona maksymalnie na 6 lat, wysokość oprocentowania zwiększa się w czasie trwania 

pożyczki i jest różna dla przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorców (wartość odsetek będzie 

niższa niż rynkowa),  

 

➢ co do zasady, kwota pożyczki nie może przekraczać dwukrotności kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez 

przedsiębiorcę za 2019 r. (lub za ostatni rok, za który dostępne są dane) albo 25% łącznego obrotu 

przedsiębiorcy w 2019 r. (w pewnych sytuacjach może ona zostać zwiększona), 

 

➢ co do zasady, w przypadku poręczenia/gwarancji, kwota główna zabezpieczonej pożyczki/kredytu nie może 

być wyższa niż wskazana w punkcie powyżej, 

 

➢ poziom opłaty za gwarancję lub poręczenie zwiększa się w czasie trwania pożyczki i jest różna dla 

przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorców (wysokość opłaty  będzie niższa niż rynkowa opłata 

prowizyjna), 

 

➢ poręczenie lub gwarancja może być udzielone maksymalnie na 6 lat i nie przekracza ono (w zależności od 

sposobu pokrywania strat) 90% lub 35% kwoty głównej pożyczki/kredytu, 

 

➢ pomoc udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy złożony do podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

(pożyczkę, gwarancję lub poręczenie), 

 

➢ pomoc udzielana jest do końca 2020 r. na podstawie umowy podpisanej z przedsiębiorcą.  
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