PARP
DOTACJE NA KAPITAŁ
OBROTOWY DLA ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Agencja Rozwoju Przemysłu („PARP”) ogłosiła nabór wniosków o wsparcie utrzymania działalności
gospodarczej średnich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
Wsparcie oparte jest o:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 („POIR”)
Programu Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 („POPW”)
Środki na program są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać średni przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji
ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb
w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.
Pomoc będzie prowadzona na bieżąco według daty wpływu wniosku o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. (w
ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze uniemożliwi dofinansowanie
wszystkich złożonych projektów, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować data i czas złożenia wniosku
o dofinansowanie odnotowane przez serwer PARP.
Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną udzielaną w formie dotacji na cele obrotowe. Maksymalny limit
wsparcia dla jednego przedsiębiorcy, możliwy do uzyskania z różnych źródeł wynosi 800 tys. euro.
Wnioskodawca w ramach ww. naboru PARP może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
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POMOC DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:
są średnimi przedsiębiorcami tj. podmiotami zatrudniającymi co najmniej 50, lecz mniej niż 250
pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 mln euro,
prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
działalność była prowadzona na dzień 31 grudnia 2019 r.,
nie znajdowali się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18
Rozporządzenia nr 651/ 2014),
w dniu udzielenia pomocy znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE
nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w
dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego
miesiąca ubiegłego roku.
nie spełniają przesłanek określonych w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.);
nie zostali wykluczeni z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.);
nie są objęci zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) na podstawie art. 12
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769.)
lub zakazem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.
628 z późn. zm.);
nie prowadzą działalności w sektorach wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia (np. produkcja
lub wprowadzenie do obrotu napojów alkoholowych, obrót materiałami wybuchowymi, działalność jako
instytucja finansowa.
Podkreślenia wymaga, że zdolność kredytowa nie stanowi warunku udzielenia wsparcia.

JAK OKREŚLIĆ STATUS ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY?
Statusu średniego przedsiębiorstwa uzależniony jest od spełniania warunku dotyczącego zatrudnienia i
jednego z dwóch warunków dotyczących danych finansowych. Kryteria, kwalifikacji podmiotu jako średniego
przedsiębiorstwa określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.
Należy pamiętać, że przy wyliczaniu wartości dotyczących zatrudnienia i danych finansowych należy
odpowiednio uwzględnić dane przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich zgodnie z załącznikiem nr I do
rozporządzenia KE nr 651/2014.
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JAK LICZYĆ SPADEK OBROTÓW?
Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.
Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako :
stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r.
w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.
Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek
obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

FORMA WSPARCIA
Pomoc udzielana jest w formie dotacji

na kapitał obrotowy, które mogą być przeznaczone na pokrycie

kosztów kwalifikowanych prowadzonej działalności gospodarczej.
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz
te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów
czy ubezpieczenie działalności.
Przykładowe koszty wskazane przez PARP to:
opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz,
woda, ogrzewanie),
usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
usługi ochrony i monitoringu,
usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń
Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
zakup ochronnej odzieży służbowej,
utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą
pojazdów służbowych, itd.,
zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.
Należy podkreślić, że zgodnie z interpretacją PARP środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na wydatki
inwestycyjne.
PARP zaznacza jednocześnie, iż nie planuje weryfikować na co faktycznie przeznaczone zostaną środki
otrzymane w ramach dofinansowania.
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OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ DOTACJI?
Wysokość dotacji zależna jest od skali zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie oraz liczby miesięcy, na
które potrzebne jest wsparcie.
Maksymalne dofinansowanie w ramach dotacji na kapitał obrotowy wynosi 429.827 zł.
Wyliczenie liczby pełnych etatów ma kluczowe znaczenie we wnioskowaniu o dotacje. Na jej podstawie
przedsiębiorca określa stawkę jednostkową na jeden miesiąc utrzymania działalności. Aby to zrobić należy
skorzystać z tabeli stawek jednostkowych. Dzięki temu przedsiębiorca otrzyma wartość dotacji, która, jeśli
wyniknie taka potrzeba, będzie mogła być pomnożona przez dodatkową liczbę miesięcy (maksymalnie
trzech).
Stawka jednostkowa oznacza uproszczoną metodę rozliczania określonej kategorii wydatków, gdzie całość
lub część kosztów kwalifikowalnych jest obliczana na podstawie ujętych ilościowo czynności, nakładów,
produktów lub rezultatów przemnożonych przez ustaloną stawkę jednostkową
Właściwa stawka jednostkowa zależy od wielkości zatrudnienia, która na potrzeby konkursu określana jest
liczbą osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z
ustawowym czasem pracy.
W tym kroku, pod uwagę brane są tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę (czyli inaczej
niż w przypadku wyliczenia stanu zatrudnienia przy statusie średniego przedsiębiorcy).

UMOWA Z PARP
Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie
umowa o dofinansowanie.
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ZASADY ROZLICZENIA FINANSOWANIA
Zasadą programu jest, że wsparcie jest bezzwrotne.
Ewentualny zwrot może dotyczyć sytuacji, gdy firma zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
zgodnie

z

zadeklarowanym

wskaźnikiem

rezultatu

–

Liczba

miesięcy

utrzymania

działalności

przedsiębiorstwa.
Zgodnie z Regulaminem naboru, jest to okres jednego, dwóch lub trzech miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej (zwrot proporcjonalny do liczby miesięcy, w których firma zaprzestanie prowadzenia
działalności), albo sytuacji, gdy nastąpi pomyłka w liczbie pracowników (zostanie zawyżona) i zostanie to
stwierdzone przy rozliczeniu zaliczki (zwrot proporcjonalnie do przeliczenia).
Ze zwrotem dotacji należy liczyć się także, jeśli nieprawidłowo zostanie określony status średniego
przedsiębiorcy, albo błędnie zadeklarowane zostanie, że 31.12.2019 firma nie była w trudnej sytuacji.
Rozliczenie

stawek

jednostkowych

będzie

dokonywane

na

podstawie

liczby

miesięcy,

w

których

przedsiębiorca utrzymywał działalność tj. prowadził działalność gospodarczą.
Rozliczenie zaliczki polega na zwrocie przez przedsiębiorcę niewykorzystanych środków lub wykazaniu we
wniosku o płatność osiągniętego wskaźnika rezultatu.
JAK UZYSKAĆ WSPARCIE?

Dofinansowanie projektów POIR i POPW przez PARP będzie obsługiwane przez PARP wyłącznie w postaci
elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.
Wraz z zawarciem umowy konieczne jest wniesienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco oraz
wypełnienie deklaracji wekslowej.
Kluczowe jest

prawidłowe wypełnienie wniosku. W przypadku oceny negatywnej nie przysługuje bowiem

środek odwoławczy.

KONTAKT
Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie
prowadzenia biznesu.
Nasi eksperci zapewniają, zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorcom poszukującym kapitału zewnętrznego
umożliwiającego dalszy rozwój przedsięwzięcia, optymalny wybór formy i struktury biznesu, dostosowany do
indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o
kontakt z radcą prawnym

Krzysztofem Rożko
Partnerem zarządzającym
Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
+48 22 29 50 940
krzysztof.rozko@krwlegal.pl

Warszawa, 18 czerwca 2020 r.
Powyższa publikacja ma charakter informacyjny i nie należy jej traktować jako porady prawnej, ani nie stanowi też usługi doradztwa prawnego. Nie należy również podejmować
żadnych decyzji wyłącznie w oparciu o niniejszy dokument. Przed podjęciem określonych działań, rekomenduje się zasięgnięcie porady profesjonalnego doradcy. Kancelaria nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, będące wynikiem wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.
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