Tarcza Finansowa PFR dla Firm i
Pracowników
100 mld zł na ochronę miejsc pracy i polskich przedsiębiorstw w
ramach Tarczy Antykryzysowej

Warszawa, 8.04.2020 r.

Tarcza Finansowa PFR - 100 mld zł dla polskich firm w ramach Tarczy Antykryzysowej
Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

25 mld zł

(zakładana kwota środków bezzwrotnych
ok 16 mld zł)

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i
Średnich Firm

50 mld zł

(zakładana kwota środków
bezzwrotnych 32 mld zł)

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

25 mld zł

(zakładana kwota środków
bezzwrotnych 12 mld zł)

…łączna wartość finansowania blisko 100 mld zł (4,5% PKB)
w tym zakładana wartość środków bezzwrotnych 60 mld zł.
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Tarcza finansowa PFR - 100 mld zł dla polskich firm w ramach Tarczy Antykryzysowej
Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

•
•
•
•

Dla firm zatrudniających od 1 do 9
pracowników
Finansowanie w postaci prostych
subwencji wypłacanych za
pośrednictwem banków
Do maksymalnej kwoty 324 tys zł
(średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata
Środki bezzwrotne do 75% subwencji
po 12 miesiącach pod warunkiem
prowadzenia działalności i utrzymania
poziomu zatrudnienia w ciągu 12
miesięcy.

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i
Średnich Firm

•
•
•
•

Dla firm zatrudniających od 10 do 249
pracowników
Finansowanie w postaci prostych
subwencji wypłacanych za
pośrednictwem banków
Do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
(średnio 1,9 mln zł) na 3 lata
Środki bezzwrotne do 75% subwencji
po 12 miesiącach pod warunkiem
prowadzenia działalności, utrzymania
poziomu zatrudnienia w ciągu 12
miesięcy oraz zanotowania straty na
sprzedaży.

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

•
•

Dla firm zatrudniających od 250
pracowników
Finansowanie udzielane przez PFR na
bazie indywidualnej analizy
finansowej w postaci:
• Finansowania płynnościowego
• Pożyczek preferencyjnych
• Instrumentów kapitałowych
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Tarcza Finansowa – ochrona miejsc pracy i płynności przedsiębiorstw w kryzysie

•
•
•

Udostępnienie ponad 670 tys. polskim przedsiębiorcom w istotnej części bezzwrotnego
finansowania, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych
zakłóceń w gospodarce.
Stabilizacja finansowa przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich oraz ochrona
miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli
Przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu
gospodarczego.
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Tarcza Finansowa PFR – ochrona miejsc pracy i płynności przedsiębiorstw w kryzysie

Start programu w kwietniu 2020 r. po notyfikacji programu
pomocowego do Komisji Europejskiej.
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Wspólne kryteria finansowania dla wszystkich typów przedsiębiorstw

Finansowanie dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw wystandaryzowane i
obsługiwane przez banki komercyjne, ze
szczególnym naciskiem na łatwą dostępność
oraz szybką obsługę w kanałach
elektronicznych.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma
charakter indywidualny z większym udziałem
komponentu inwestycyjnego, obsługiwane
bezpośrednio przez PFR.

Zobowiązania beneficjenta to m.in.:
• Wymóg wykorzystania środków wyłącznie na pokrycie kosztów
prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności
wynagrodzeń pracowników.
• Możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę
kredytów do maksymalnej wysokości 25%.
• Proste zabezpieczenie, np. wekslowe.
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Tarcza Finansowa PFR
dla Mikrofirm

Warunki Tarczy Finansowej PFR dla Mikrofirm
Warunek przyznania subwencji finansowej to spadek przychodów o co najmniej 25% w
porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego albo zakaz
prowadzenia działalności ze uwagi na restrykcje sanitarne.
Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł)
w zależności od poziomu zatrudnienia i spadku przychodów.
25% wartości jest bezzwrotna subwencji 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, co
stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
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Tarcza Finansowa PFR
dla Małych i Średnich Firm

Warunki Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm
Warunek przyznania subwencji to spadek przychodów o co najmniej 25% w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego albo zakaz prowadzenia
działalności ze uwagi na restrykcje sanitarne.
Maksymalna kwota subwencji finansowej stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności
od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł)
75% subwencji finansowej może być bezzwrotna na następujących warunkach:
• 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
• 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, co
stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
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Tarcza Finansowa PFR
dla Dużych Firm

Warunki Tarczy Finansowej dla Dużych Firm

Dostępne opcje finansowania:
Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat 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.
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Więcej informacji:
www.pfr.pl
800 800 120.

