O co mogą się ubiegać przedsiębiorcy
W ramach tarczy Antykryzysowej
Wojewódzkie Urzędy Pracy oferują:
 Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Powiatowe Urzędy Pracy oferują:
 Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych
 Dofinansowanie
części
kosztów
wynagrodzeń
pracowników
dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji
pozarządowych





Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie ogłosił również nabór wniosków na
dofinansowanie:
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych,
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia
społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegółowe informacje na stronie PUP Dzierżoniów
Dolnośląski Pakiet Gospodarczy
To system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku.
Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekroczy miliard złotych.
Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet złagodzi ekonomiczne i
gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Najważniejszym narzędziem umożliwiającym przedsiębiorcom kontakt, porady i skorzystanie
z pomocy jest strona internetowa https://dolnoslaskipakiet.pl/

W ramach Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
 Pożyczka Rozwojowa
Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub
gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych
i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną
działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa
dolnośląskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia

rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich
konkurencyjności.
Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do
100% jego wartości.



















Oferta
pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 1.000.000 zł dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw,
stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,84% dla
mikroprzedsiębiorstw i od 2,84% dla pozostałych podmiotów,
brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
okres spłaty pożyczki do 7 lat,
okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
minimum formalności,
krótki czas rozpatrzenia wniosku,
Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
Finansowanie wydatków w kwotach brutto.
Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie
innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje
przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. W
szczególności inwestycje związane z:
wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do
zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
Finansowanie można łączyć z finansowaniem z innego instrumentu finansowego lub z dotacji
w ramach tego samego wydatku ponoszonego przez Przedsiębiorcę, pod warunkiem, że
suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku
oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady unijne dotyczące pomocy państwa.
Pożyczka dedykowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw wprowadzających nowe
produkty dla rynku. Produktów oferujących funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku
lub produktów wykorzystujących technologię zasadniczo różną od technologii
wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek
regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne
(włączając usługi).
Ograniczenia w finansowaniu
finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej
inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w
ramach pożyczki,
finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki
Rozwojowej do 500.000,00 zł oraz 25% Pożyczki Rozwojowej powyżej 500.000,00 zł.










Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia
rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie,
przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego limitu Pożyczki Rozwojowej więcej niż
jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie
może być wyższa niż 1 000 000,00 zł i musi być przeznaczona na inny cel,
O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:
posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w
przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec
ZUS,
mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania
proponowanym przedsięwzięciem,
zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.
Wniosek należy złożyć:
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
Więcej informacji na stronie:
https://frw.pl/pozyczka-rozwojowa-rpo-dolny-slask-2014-2020/

 Pożyczka na Efektywność Energetyczną w MŚP
Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), grup
producentów rolnych oraz przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do
JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Dolnego Śląska.
Udzielane pożyczki mają na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów w tym
wymiany lub modernizacje źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (Odnawialnych Źródeł Energii),
przedsięwzięcia zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w
przedsiębiorstwie, w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej
efektywne energetycznie oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.
Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub
gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych.




Oferta:
pożyczki od 200.000,00 zł do 3.000.000,00 zł umożliwiające finansowanie do 100%
całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia
stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 0,5% w skali roku


























brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
okres spłaty pożyczki do 15 lat
okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
minimum formalności
krótki czas rozpatrzenia wniosku
Finansowanie wydatków w kwotach brutto. W przypadku odzyskania podatku VAT od
wydatków realizowanych w ramach Małej Pożyczki Inwestycyjnej, Przedsiębiorca
zobowiązuje się do przeznaczenia odzyskanych środków finansowych na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej.
Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji
energetycznej obiektów (budynków), wpływające na poprawę efektywności energetycznej w
tym:
wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie
wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji);
wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe
zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie w tym
modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
Ograniczenia w finansowaniu
termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie
technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z
metodologią,
refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,
finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.),
zakup nieruchomości,
do finansowania nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej
25%, a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła, projekty które skutkują
redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30% w przypadku zmiany
spalanego paliwa.
w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu),
finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia
grzewcze.
nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z
efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w
meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej).

Zasady udzielania pożyczek
1. Jednostkowa pożyczka udzielana jest po:
 pozytywnej weryfikacja zgodności zakresu inwestycji z zakresem rzeczowym określonym w
audycie energetycznym i/lub audycie efektywności energetycznej ex-ante,



wykazaniu, że projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej wszystkich
inwestycji objętych projektem o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową), a w
przypadku inwestycji dotyczących źródła ciepła, finansowane projekty muszą skutkować
redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji, o co najmniej 30% w przypadku zmiany
paliwa spalania,
 pozytywnej weryfikacji zgodności projektu z przepisami dotyczącymi minimalnego – od
końca 2020 roku – poziomu efektywności energetycznej oraz spełnienia norm emisji
zanieczyszczeń, wynikających z aktów wykonawczych do dyrektywy 2009/125WE z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów, dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią (dotyczy wyłącznie projektów, które jako
elementy inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła),
 pozytywnej weryfikacji posiadanej przez pożyczkobiorcę dokumentacji technicznej oraz
wymaganych dokumentów składających się na „zezwolenie na inwestycję” np. pozwolenie
na budowę lub decyzje administracyjne
1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 365 dni od dnia zawarcia
Umowy pożyczki.
2. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do
365 dni od jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki. Dokumentem
potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest
faktura lub dokument równoważny.















O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:
posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w
przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec
ZUS,
mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania
proponowanym przedsięwzięciem,
zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.
Zabezpieczenie spłaty
Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się obligatoryjnie weksel własny in
blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego
zabezpieczenia:
poręczenie wekslowe osób trzecich,
przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
inne zaakceptowane przez FRW.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.
W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku
małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani
wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Wnioski należy składać:
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
Więcej informacji na stronie:
https://frw.pl/efektywnosc-energetyczna-w-msp/
 Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej







Kto może otrzymać wsparcie?
Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą
zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, tj.:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.
80% środków Limitu Mikropożyczki przeznaczonych na udzielenie Jednostkowych Pożyczek
na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi być wydatkowane na rzecz osób należących
do grup pozostających bez pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy. A 20% limitu Mikropożyczki na wsparcie osób od 30 roku życia pozostających bez
pracy nie należących do grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Przez osoby z niepełnosprawnościami należy rozumieć osoby, które mają długotrwale
naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w
oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu
społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Status osoby z niepełnosprawnością
będzie weryfikowany na podstawie kopii orzeczenia o niepełnosprawności (potwierdzenie
statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) lub innego dokumentu
poświadczającego stan zdrowia wydanego przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub
opinię (w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi).
Przez osoby długotrwale bezrobotne należy rozumieć osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy . Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Status na rynku pracy odbiorcy
będącego osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP będzie weryfikowany na podstawie
zaświadczenia z właściwego urzędu pracy. W przypadku osób należących do grup:
niezarejestrowanych bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy status na
rynku pracy będzie weryfikowany na bazie złożonego oświadczenia.
Przez osoby o niskich kwalifikacjach należy rozumieć osoby posiadające wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia –
wykształcenie ponadgimnazjalne. Osoby przystępujące do projektu wykazują najwyższy
ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Pożyczka nie może zostać przyznana rolnikom posiadającym gospodarstwa powyżej 2 ha
przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie
osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych
działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych
rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).










Oferta:
do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*
84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki
12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)
atrakcyjne oprocentowanie: 0,06 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
minimum formalności
krótki czas rozpatrzenia wniosku
*Maksymalna dostępna kwota na pożyczki jest ilorazem maksymalnej dostępnej kwoty na
jednorazowe Mikropożyczki oraz minimalnej ilości pożyczek planowanych do udzielenia
przez FRW. Wartość ta jest publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.frw.pl i
stanowi kwotę, jaka powinna zostać wskazana jako maksymalna wnioskowana wartość
pożyczki we Wniosku o pożyczkę.
Zakres finansowania w ramach pożyczki
W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności
gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego. Wkład pożyczki w koszcie
realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.











Ograniczenia w finansowaniu
W ramach pożyczki nie jest możliwe:
finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy,
programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej
lub zagranicznej,
refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie
ukończone lub w pełni wdrożone,
spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych
podmiotów.
Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
O pożyczkę mogą ubiegać się osoby, które:
nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w
trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu
krajowego lub unijnego,



















będą prowadzili działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,
nie będą wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy
od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej,
nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu
ostatnich 2 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich
reprezentacji,
nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do
jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w
tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które
wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji
Zabezpieczenie spłaty
W przypadku udzielenia pożyczki FRW przyjmuje obligatoryjnie weksel własny in blanco z
deklaracją wekslową pożyczkobiorcy oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego
zabezpieczenia:
poręczenie wekslowe osób trzecich,
przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
inne zaakceptowane przez FRW.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.
W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w
którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane
jest poręczenie obojga małżonków.
Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.
Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.
Wniosek należy złożyć:
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
Więcej informacji na stronie:
https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

W ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego






EFI oferuje na rynku specjalne gwarancje EFIS służące ograniczaniu skutków pandemii dla
małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji.
Kwota 1 mld euro odblokowana z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowych
programu COSME oraz instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP w ramach
programu „Horyzont 2020” umożliwia EFI udzielenie pośrednikom finansowym gwarancji w
wysokości 2,2 mld euro, co z kolei uruchomi środki finansowe w wysokości 8 mld euro. W
ramach opublikowanego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania gwarancje będą
oferowane na rynku za pośrednictwem EFI kilkuset pośrednikom finansowym, w tym
bankom i alternatywnym pożyczkodawcom. Kluczowe elementy tych gwarancji to:
uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI;
wyższy stopień pokrycia ryzyka – do 80 proc. potencjalnych strat w odniesieniu do
poszczególnych kredytów (w porównaniu ze standardowym poziomem 50 proc.);
skoncentrowanie się na pożyczkach na kapitał obrotowy w całej UE;
zapewnienie bardziej elastycznych terminów spłat, w tym możliwości odroczenia, zmiany
harmonogramu spłat lub możliwości tymczasowego zawieszenia spłaty kredytu.
Te nowe elementy zostaną udostępnione nowym oraz już współpracującym z EFI
pośrednikom finansowym. EFI rozszerzy zasięg warunków specjalnych na ponad sto tysięcy
przedsiębiorstw korzystających z gwarancji w ramach instrumentu gwarancji kredytowych
programu COSME i instrumentu do celów gwaranci dla MŚP InnovFin.
Dzięki temu napływ nowych środków finansowych do najbardziej dotkniętych
kryzysem przedsiębiorstw będzie możliwy już w kwietniu. MŚP będą mogły zwrócić się
bezpośrednio do swoich lokalnych banków i kredytodawców uczestniczących w programie,
których wykaz zostanie umieszczony na stronie http://www.access2finance.eu.
Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pożyczki na finansowanie kapitału
obrotowego, a najbardziej poszkodowane firmy powinny mieć także możliwość
prolongowania zobowiązań kredytowych, których regulowanie będzie obecnie utrudnione
(wakacje kredytowe). Dostęp do gwarancji i pożyczek ma być szybki i w uproszczonej
procedurze. Mają one pokrywać do 80 proc. potencjalnych strat z tytułu indywidualnych
pożyczek dla firm, a nie tak jak standardowo tylko połowę.
Szacunkowa dostępność finansowania wynosi około 8 miliardów euro w całej UE.
Europejskim, w tym polskim bankom, pożyczkodawcom czy instytucjom z sektora
bankowego, zostaną udostępnione gwarancje, dzięki czemu podmioty te, będą mogły
udzielać preferencyjnych pożyczek. Środki z EFIS mają zachęcić banki do pożyczania środków
firmom, przedsiębiorcom, którzy mają problem z płynnością przez przestoje wywołane
koronawirusem. Europejski Fundusz Inwestycyjny wysłał zaproszenie do korzystania z
gwarancji do kilkuset pośredników.
W przypadku instytucji finansowych:
Jeśli się kwalifikujesz, możesz złożyć wniosek, pobierając wszystkie dokumenty aplikacyjne
opublikowane poniżej poniżej do 31 października 2020 r. EFI wybierze pośredników po
przeprowadzeniu procedury należytej staranności.
Uwaga: po aktualizacji z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wprowadzono specjalną pulę gwarancji w
celu wsparcia finansowania kapitału obrotowego w UE-27 w ramach środków COVID-19, a
nowy termin składania wniosków ustalono na 30 czerwca 2020 r. LGF COSME pozostaje

otwarty na wnioski od pośredników finansowych w UE i krajach uczestniczących poza
kopertą gwarancyjną COVID-19 w pierwotnym terminie 31 października 2020
Dla MŚP:
Szukasz pożyczki? Pobierz listę pośredników finansowych i pośredników działających obecnie
w ramach COSME - Instrumentu Gwarancji Pożyczek (LGF), dzięki wsparciu Unii Europejskiej
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
Więcej informacji na stronach:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_569
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loanfacility-growth/index.htm

Skorzystaj z możliwości reklamy TVN
W ramach projektu „TVN Pomagajmy sobie”, będzie wspierać małe firmy poprzez
możliwość reklamy w kanałach telewizyjnych oraz na platformach online TVN Discovery
Polska za symboliczną złotówkę
Każdy przedsiębiorca może otrzymać kampanię o maksymalnej wartości 5 000 PLN
cennikowo do wykorzystania w online z geolokalizacją oraz pakiet 10 spotów z emisją na
antenie telewizyjnej w kanale tematycznym Grupy TVN Discovery, dopasowanym do branży
przedsiębiorcy. Pakiet promocyjny zostanie objęty wyjątkowym rabatem – końcowy koszt
kampanii to tylko 1 PLN!
Ilość pakietów reklamowych jest ograniczona – otrzyma je 500 pierwszych zgłoszeń
spełniających wymogi akcji. O przyznaniu pakietu dla przedsiębiorcy decyduje kolejność
zgłoszeń, poprawność ich weryfikacji oraz rejestracja zleceń emisji kampanii.
Zbieranie zgłoszeń trwa do 10 maja 2020 roku lub do wyczerpania puli pakietów dla
firm (pula 500 pakietów). Realizacja wszystkich kampanii online oraz TV odbędzie się w
terminie 27 kwietnia – 31 maja 2020 roku.
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać spot reklamowy swojej firmy,
w formacie MOV lub MP4 nie większy niż 1 GB (1000 MB) o długości 15 sekund.
Szczegóły i formularz na stronie internetowej:
https://www.tvn.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-akcji-tvnpomagajmysobie,319775,n.html

