Ruszyła Tarcza PFR dla dużych firm
Formy pomocy:
Wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm obejmuje:
•

Tarczę Płynnościową - preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe o łącznej wartości 10 mld zł, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw. Udzielane są na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł,
są to pożyczki nieumarzalne;

•

Tarczę Finansową - pożyczki preferencyjne o łącznej wartości 7,5 mld zł,
będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji sanitarnych związanych z COVID-19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane są na okres do 4 lat do
kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75%;

•

Tarczę Kapitałową - instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne
i podwyższenie kapitału o łącznej wartości 7,5 mld zł, których zadaniem
jest obniżenie zadłużenia do poziomów sprzed COVID-19 (rekapitalizacja).
Udzielane do kwoty 1 mld zł w reżimie pomocy publicznej lub na zasadach
rynkowych.

I

Co istotne, istnieje możliwość.skorzystania
z kilku form finansowania z zastrzeżeniem, że
łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów.przewidzianych
zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez
KE.

Dla kogo?

Z Programu mogą skorzystać:
a.

duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej
niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019.r.),
z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln EUR oraz suma
bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR,

b.

średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31
grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela,
których roczny obrót za 2019 r. przekracza 100
mln PLN, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki (a) jego luka finansowania
zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza
kwotę 3.500.000 zł oraz (b) najpierw wyczerpał
maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Program MŚP, lub (ii) finansowanie dotyczy
Programu Sektorowego, które dotknął spadek
przychodów o co najmniej 25% w dowolnym
miesiącu kalendarzowym po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku
z COVID-19.

Powodem do skorzystania z Tarczy jest również
utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług
albo odbioru produktów lub usług przez zamawia-
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jących, brak płatności z tytułu sprzedaży w kwocie
przekraczającej 25% należności lub brak dostępu
do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych
w związku z nowymi kontraktami, z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego. Dodatkowo ww. pomoc mogą uzyskać uczestnicy Programów Sektorowych w związku z COVID-19.
Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy
Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na
dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień składania wniosku lub na dzień
podpisania stosownych Dokumentów Finansowania Programowego ww. przedsiębiorcy nie mogą
być również w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji na podstawie prawa polskiego.
Co więcej, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
a jego główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

II

Procedura ubiegania się o pomoc finansową

Ubieganie się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm jest możliwe wyłącznie poprzez
wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
https://pfrsa.pl/tarcza250.
W pierwszej kolejności wymagana jest akceptacja
Regulaminu Programu, który należy podpisać przy
pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
a także załączenie podpisanego oświadczenia dotyczącego m. in. zapoznania się z zasadami uczestnictwa w Programie, spełniania kryteriów uczestnictwa w Programie czy zasad odpowiedzialności oraz
zachowania poufności w związku z uczestnictwem
w Programie.
Bez podpisania i załączenia ww. dokumentu nie jest
możliwe dalsze wypełnienie formularza, a w konsekwencji złożenie wniosku o uczestnictwo w Programie.

macje o przedsiębiorstwie, w szczególności:
a.

opis działalności przedsiębiorstwa

b.

informacje dotyczące zarządu oraz struktury
własnościowej

c.

historyczne dane finansowe przedsiębiorstwa
w formie sprawozdania finansowego za okres
dwóch ostatnich lat

d.

prognozy finansowe przedsiębiorstwa

e.

opis negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca we wniosku powinien także wskazać
preferowaną formę wsparcia finansowego oraz jej
wysokość.
Wysłanie formularza wymaga złożenia podpisu przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Następnie wypełniając wniosek należy podać infor-

UWAGA!
Wnioski wpływające do PFR będą rozpatrywane na podstawie wewnętrznego rankingu opartego o przejrzyste kryteria takie jak znaczenie przedsiębiorstwa dla zatrudnienia, podwykonawców, branży, regionu
z uwzględnieniem pilności wniosku z uwagi na sytuację płynnościową.
Udzielanie finansowania w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm może być dokonywane w terminie do 31 grudnia 2020 r., a wypłaty środków w ramach pomocy publicznej mogą trwać maksymalnie do
31 grudnia 2021 r.
Pula środków w ramach Programu jest ograniczona i zależna od uzyskania finansowania zewnętrznego
przez PFR. Oznacza to, że w przypadku znacznego zainteresowania uczestnictwem w Programie część
wniosków może nie zostać rozpatrzona.

KONTAKT
W razie pytań uprzejma prośba o kontakt pod numerem:

+48 22 541 70 80
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