
Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju 

 MIKROPRZEDSIĘBIORCA MAŁY PRZEDSIĘBIORCA ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA DUŻY PRZEDSIĘBIORCA 

definicja 
✓ przedsiębiorca, który zatrudnia 

co najmniej 1 pracownika 
z wyłączeniem właściciela oraz 
nie więcej niż 9 pracowników, 
a jego roczny obrót lub suma 
bilansowa nie przekracza  
2 mln euro. 

✓ przedsiębiorca, który 
zatrudnia od 10 do 49 
pracowników, a jego roczny 
obrót lub suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów 
euro. 

✓ przedsiębiorca, który 
zatrudnia od 50 do 249 
pracowników, a jego roczny 
obrót nie przekracza 
50 milionów euro lub suma 
bilansowa nie przekracza 43 
milionów euro. 

✓ przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 
250 pracowników, a jego roczny obrót 
wynosi co najmniej 50 milionów euro 
lub suma bilansowa wynosi co najmniej 
43 milionów euro. 

Warunki dot. 
przedsiębiorcy 

✓ odnotowuje 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 

    ✓ utracił 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; 

    ✓ nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży 
na skutek COVID-19 w kwocie 
przekraczającej 25% należności; 

    ✓ w związku z zakłóceniami  
w funkcjonowaniu rynku finansowego  
nie ma dostępu do rynku kapitałowego  
lub limitów kredytowych w związku  
z nowymi kontraktami; 

    ✓ jest uczestnikiem Programów 
Sektorowych. 

 ✓ Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie 
restrukturyzacyjne 

 ✓ Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 



 ✓ Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. 

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

Forma 
finansowania 

Subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczane są na:  

✓ pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia 
środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz 
akwizycji) 

✓ możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej 
wysokości 25% wartości pożyczki 

 

Finansowanie może przybrać formę:  

✓ Finansowanie płynnościowe w postaci 
pożyczek lub obligacji na okres 2 lat  
z opcją przedłużenia o rok o wartości 
nawet 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. 

 Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji. 

Wysokość 
finansowania 

Maksymalna kwota subwencji 
zwrotnej obliczana jest jako 
iloczyn liczby zatrudnionych oraz 
kwoty bazowej subwencji 
(uzależniona od wielkości spadku 
przychodów mikroprzedsiębiorcy) 

Liczba zatrudnionych x kwota 
bazowa 

 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako 
procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok 
obrotowy 2019. Ustalenie wysokości wsparcia następuje  
z uwzględnieniem wysokości spadku obrotów w związku  
z COVID-19. 

jw. 

Warunki 
umorzenia 

Pożyczka preferencyjna może 
być umorzona do wysokość 75% 
na koniec 12 miesiąca 
kalendarzowego od dnia wypłaty 

Pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% 
na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki 
na następujących zasadach: 

✓ 25% pod warunkiem kontynuacji działalności; 

Określone zostaną w umowie subwencji  



pożyczki na następujących 
zasadach: 

✓ 25% wartości subwencji jest 
bezzwrotna pod warunkiem 
kontynuowania działalności  
w ciągu 12 miesięcy od jej 
udzielenia 

✓ dodatkowe 50% subwencji 
jest bezzwrotne w zależności  
od poziomu utrzymania 
średniego zatrudnienia  
w okresie 12 miesięcy.  
W przypadku zmniejszenia 
zatrudnienia procent zwrotu 
subwencji jest odpowiednio 
wyższy. 

✓ 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo 
straty na sprzedaży; 

✓ Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego 
zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu 
subwencji jest odpowiednio wyższy 

Ubieganie się 
o subwencję 

ubieganie się za pośrednictwem bankowości elektronicznej prowadzonej przez wybrane banki Złożenie wniosku o udzielenie finansowania 
do Polskiego Funduszu Rozwoju 

 


