Tarcza antykryzysowa 2.0
Nowe formy wsparcia
dla przedsiębiorców
20 kwietnia 2020

W tym tygodniu w życie wejdzie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), która określa
nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID19. Ponadto planowane jest dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców –
ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju. Można o nie wystąpić już teraz.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia nowych form wsparcia
przedsiębiorców.

Zapraszam
do kontaktu

1. Tarcza antykryzysowa 2.0. – wsparcie poprzez Agencję Rozwoju
Przemysłu
1.1. Co dokładnie wprowadzają nowe przepisy?
Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadzają możliwość oferowania
przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji
prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych
następstw, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów
zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej
tym wirusem (COVID-19).
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1.2. Kto będzie udzielał wsparcia?
Wsparcie będzie udzielane poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną
lub jej spółki zależne. W umowie zawieranej przez przedsiębiorcę z ARP
określany będzie cel, na jaki będzie mogło zostać przeznaczone wsparcie.

eversheds-sutherland.pl

1.3. Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?
Ze wsparcia będą mogli skorzystać co do zasady przedsiębiorcy, którzy w związku
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się
w trudnej sytuacji finansowej.
Z informacji udostępnionych przez ARP wynika, że obecnie pomoc będzie
udzielana przedsiębiorcom z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw.
1.4. W jakiej formie zostanie przyznane wsparcie?
Wsparcie będzie przyznawane m.in. w formie:


pożyczek



gwarancji



poręczeń
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leasingów



innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej
działalności gospodarczej (z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych
dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz
ubezpieczeniową).

Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych
instrumentów dłużnych.
1.5. Jaka będzie wysokość udzielanego wsparcia?
Wielkości oraz rodzaje wsparcia nie są z góry określone. Będą one uzależnione
od „faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również
skali prowadzonej działalności”.
2. Wsparcie poprzez Polski Fundusz Rozwoju
Planowane jest także osobne wsparcie przedsiębiorców poprzez Polski Fundusz
Rozwoju (PFR). Ma ono dotyczyć firm, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła
się w związku z pandemią COVID-19.
W ujęciu systemowym wsparcie PFR zostało podzielone na wsparcie dla sektora
MŚP oraz wsparcie dla dużych przedsiębiorców. W chwili obecnej cały program
oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej (w zakresie przepisów o dozwolonej
pomocy publicznej).
Duzi przedsiębiorcy mogą jednak już teraz składać tzw. wnioski wstępne
o udzielenie wsparcia.
2.1. Planowane wsparcie dla sektora MŚP
Program "Tarcza Finansowa PFR" w zakresie MŚP będzie obsługiwany
za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków.
Ich lista jeszcze nie została opublikowana. Najważniejsze założenia programu to:


tzw. tarcza finansowa dla mikrofirm:
finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za
pośrednictwem banków. Maksymalna kwota dotacji to 324 000 zł
(średnio ok 70 000 – 90 000 zł) na 3 lata. W tym zakresie środki
bezzwrotne mogą objąć do 75% subwencji po 12 miesiącach,
pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu
zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.



tzw. tarcza finansowa dla małych i średnich firm:
finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za
pośrednictwem banków. Maksymalna kwota dotacji dla MŚP to 50 mld zł
(cały program), z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może
wynieść 32 mld zł. W tym zakresie środki bezzwrotne mogą objąć do
75% subwencji po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia
działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełnią odpowiednie
warunki dotyczące pogorszenia sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii
COVID-19. Możliwość umorzenia części subwencji będzie zależała m.in.
od kontynuacji działalności, wysokości poniesionej straty w sprzedaży,
czy też utrzymania średniego zatrudnienia.
2.2. Planowane wsparcie dla dużych przedsiębiorców
Dla dużych przedsiębiorców możliwe są trzy rodzaje wsparcia:


Finansowanie płynnościowe m.in. w postaci pożyczek lub obligacji
na okres 2 lat o wartości do 1 mld zł.



Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych
na okres 3 lat, częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty
finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł
na podmiot.



Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów
kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach
pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.
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Maksymalna wartość całego programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł.
Zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.
Istotne jest, że złożenie wstępnego wniosku o finansowanie jest
możliwe już w chwili obecnej.
Kto może ubiegać się o finansowanie:


Przedsiębiorcy, którzy odnotowują 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 ubiegłego roku w związku zakłóceniami
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;



Przedsiębiorcy, którzy utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług
albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z
brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;



Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na
skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;



Przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku
finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów
kredytowych w związku z nowymi kontraktami;



Przedsiębiorcy, którzy są uczestnikami Programów Sektorowych.

Dodatkowymi przesłankami ubiegania się o dofinansowanie są:


Brak otwarcia wobec przedsiębiorcy postępowania upadłościowego
lub likwidacyjnego albo restrukturyzacyjnego;



Posiadanie rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy)
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (możliwe jest odstąpienie od tej
przesłanki);



Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.;



Niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia
finansowania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie
nie jest uznawane za zaległość.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wspieramy w czasie kryzysu
Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu pandemii
na Państwa biznes, prosimy o kontakt na poniższy adres:
coronavirus@eversheds-sutherland.pl
Jeżeli Państwa firma działa za granicą i będą Państwo potrzebować
wsparcia prawnego w konkretnym kraju, międzynarodowy zespół
Eversheds Sutherland pozostaje do dyspozycji.

Webinaria i publikacje
Informacje o najbliższych webinariach oraz artykuły dotyczące wpływu
epidemii na działalność biznesową znaleźć można na naszej stronie > >
Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw
znajduje się na Eversheds Sutherland Coronavirus Legal Hub >>

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji
prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.
© Eversheds Sutherland Wierzbowski 2020. Eversheds Sutherland Wierzbowski jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited

3

