Funduszowy Pakiet Antywirusowy
oraz Tarcza Antykryzysowa
04.05.2020 r.

Plan prezentacji
1. Funduszowy Pakiet Antywirusowy
a) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
b) Program Operacyjny Polska Wschodnia
c) Program Operacyjny Polska Cyfrowa
d) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
e) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
f) Fundusze Norweskie
2. Wsparcie rządowe - Tarcza Antykryzysowa
a) Polski Fundusz Rozwoju
b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych
c) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
d) Miejski/Powiatowe Urzędy Pracy
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3. Wsparcie regionalne
a) Lubelski Pakiet Antykryzysowy
b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
- Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
- Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
- Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Wsparcie dla innych pomiotów – Fundusze rządowe
a) Samorządy
b) Organizacje pozarządowe (w tym jednostki kultury)
c) Uczelnie wyższe
d) Rolnicy
e) Osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne
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Funduszowy Pakiet Antywirusowy
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Funduszowy Pakiet Antywirusowy
Pomoc dla beneficjentów środków unijnych, którzy mają trudności
z realizacją swoich projektów, jak również dla tych, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii. Będą oni mogli wykorzystać fundusze
europejskie nie tylko na cele inwestycyjne ale również na kapitał obrotowy czyli na
bieżące działanie ich firm.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało rekomendacje dla
instytucji zajmujących się funduszami unijnymi, by elastyczniej traktowały
rozliczanie dotacji przez osoby, firmy, organizacje pozarządowe korzystające
z funduszy europejskich.
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Rozwiązania prawne w zakresie Funduszowego Pakietu Antywirusowego
zawiera specustawa funduszowa określająca m.in.:
• uznanie za kwalifikowalne wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii
• wydłużenie naborów wniosków, przesunięcia terminów rozliczania inwestycji czy
sfinansowanie z funduszy UE wydatków na szkolenia i wyjazdy, które nie odbyły się
przez koronawirusa.
• wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymanie ulg w spłacie
należności
• uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie
skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych
konkursach.
Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069401.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/500milionow-zlotych-dla-gospodarki-z-kolejnego-programu-pomocowego-mfipr/
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Przedłużenie terminów naborów wniosków w konkursach:
• Badania na rynek (poddziałanie 3.2.1) – konkurs ogólny – do 12.05.2020 r.
• Badania na rynek (poddziałanie 3.2.1) – konkurs na rzecz miast średnich
- do 12.05.2020 r.
• Badania na rynek (poddziałanie 3.2.1) – konkurs z komponentem programu
Dostępność Plus – do 12.05.2020 r.
• Go to Brand. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych (poddziałanie 3.3.3)
– do 14.05.2020 r.
• Szybka ścieżka – Projekty B+ R przedsiębiorstw (poddziałanie 1.1.1) – do 18.06.2020 r.
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Konkurs tematyczny 1.1.1 POIR „szybka ścieżka” – które obejmują prace B+R
z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym
uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 –06.05.2020 r. – 31.12.2020 r.
Link do harmonogramu naboru wniosków
http://www.poir.gov.pl/media/87306/Harmonogram_POIR_2020_31032020.pdf
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Punkt informacyjny – tel. 22 39 07 170 lub 22 39 07 191 lub 22 39 07 377

Formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.ncbr.gov.pl/punktinformacyjny/
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Kredyt technologiczny pakiet pomocy dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw
Zmiany warunków:
• wydłużenie terminu naboru wniosków do 24.06.2020 r. (w tym połączenie rundy 4 i 5)
• wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni
• wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
o dofinansowanie z 37 na 67 dni
• wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy
• wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na
konieczność osobistego stawiennictwa się na panele)
Zmiany już obowiązują (pkt. 1-4 dla nowo zawieranych umów, pkt. 5 – również
dla umów już zawartych).
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Dodatkowo:
• nie będzie wymagane, aby efekty danej innowacji widoczne były w skali kraju
• kwota premii technologicznej nie będzie ograniczona do 6 mln zł jak do tej
pory
• z tych pieniędzy przedsiębiorca będzie mógł pokryć wkład własny w kosztach
kwalifikowalnych projektu - do tej pory było to niemożliwe.
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszyunijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Biznesmax - gwarancja zabezpieczająca spłatę kredytu i jednocześnie zawierająca
dopłatę do jego oprocentowania
Co się zmienia:
• możliwość obejmowania gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym
pożyczki w rachunku bieżącym
• brak obowiązku przedkładania przez kredytobiorców planu projektu inwestycyjnego
(w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)
• rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
• wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty
do oprocentowania kredytu
• wprowadzenie dodatkowego kryterium umożliwiającego skorzystanie
z proinnowacyjnej ścieżki oceny także firmom efektywnym ekologicznie
Produkt jest dostępny od kwietniu, w bankach współpracujących
z BGK.
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Infolinia BGK: 801 598 888, +48 22 475 8888
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Program Operacyjny Polska Wschodnia
Z uwagi na obecną trudną sytuację wnioskodawców dokonana została
aktualizacja regulaminów aktualnie trwających konkursów w ramach działań:
1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej - usunięcie okresu ważności Raportu
z inkubacji. W wyniku wprowadzonej zmiany Raport będzie ważny w okresie trwania
całego konkursu

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
1.4 Wzór na konkurencję Etap II - wydłużenie ważności Strategii wzorniczej
opracowanej w I Etapie działania 1.4 Wzór na konkurencję. W wyniku wprowadzonych
zmian wnioskodawcy będą mogli złożyć wniosek w terminie do 6 miesięcy od
otrzymania informacji o zatwierdzeniu strategii wzorniczej
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Program Operacyjny Polska Wschodnia
Kontakt:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Infolinia PARP od poniedziałku do piątku w godz. 8:30–16:30

tel. (+ 48) 22 574 07 07 oraz 801 332 202
E-mail: info@parp.gov.pl
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Każda gmina i powiat mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów,
tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Nabór wniosków o grant w trybie ciągłym trwa
w terminie 01.04.2020 – 30.09.2020 r. lub do wyczerpania alokacji. Najmniejszy grant to
35 tys. PLN, największy 100 tys. PLN. Dofinansowanie wynosi 100% czyli zerowy wkład własny
gminy lub powiatu.
Szczegóły na stronie :

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1915-wysokosc-dofinansowania-wramach-programu-zdalna-szkola
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa
#SZKOLENIENAKANAPIE. NOWE TECHNOLOGIE W DOMOWYM ZACISZU.
We współpracy z beneficjentami POPC i innymi instytucjami w mediach zostaną
udostępnione szkolenia dotyczące nowych technologii i szeroko pojętej cyfryzacji. Każda
lekcja będzie dotyczyć czegoś innego, jednak wszystkie będą udostępniane w formacie wideo
lub plików, które będzie można pobrać
https://cppc.gov.pl/nasze-dzialania/2-strona-glowna
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Trzy instytucje podpiszą aneksy zwiększające wartość dofinansowania
inwestycji prowadzonych w POIiŚ. Dodatkowe wydatki związane z walką z epidemią
COVID-19 będzie mogła ponieść:
•

Komenda Główna Policji

•

Komenda Stołeczna Policji

•

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

https://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/prawie-115-mln-zl-z-funduszy-ue-dlapolicji-i-strazakow-na-rzecz-walki-z-koronawirusem-rozszerzamy-projekty-programuinfrastruktura-i-srodowisko/
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Pomoc w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji
Program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES)
Firmy z sektora ekonomii społecznej dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią
COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących zmiany
warunków i zasad spłaty pożyczek z programu
Zmiany warunków dotyczą:
• wydłużenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych
pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału)
• maksymalnie 6-miesięcznych wakacji kredytowych (możliwość zawieszenia spłaty rat
kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem
i PES)
• dwukrotnego obniżenia oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (dla
nowych pożyczek oraz już udzielonych)
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
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Fundusze Norweskie
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia w ramach programu
„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” mają czas do 14 maja 2020 r.
Pierwotny termin był wyznaczony na 31.03.2020 r.
Wydłużenie naboru dotyczy wszystkich konkursów, tj.:
• technologie przyjazne środowisku

• technologie poprawiające jakość życia
• innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich
• schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.
Pozostałe warunki udziału w konkursie pozostają bez zmian
https://www.parp.gov.pl/component/programs/program/funduszenorweskie
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Wsparcie rządowe
Tarcza Antykryzysowa
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić
polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera
się na 5 filarach:
•
•
•
•
•

Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników
Finansowaniu przedsiębiorców
Ochronie zdrowia
Wzmocnieniu systemu finansowego
Inwestycjach publicznych

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny.
Szacuje się, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld PLN
– to blisko 10% PKB.
Szczegóły:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
W ramach Tarczy Antykryzysowej, Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę
Finansową PFR dla Firm i Pracowników. Jest to nowy program pomocowy o wartości
blisko 100 mld PLN, skierowany do mikro oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności
finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do
około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę
rozwoju.
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dlaPrzedsiebiorcow.pdf
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TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU (PFR) dla firm i pracowników
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm
Finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem
banków do maksymalnej kwoty 324 tys. PLN (średnio ok 70-90 tys. PLN) 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 dla Małych i Średnich Firm
Subwencja prosta do maksymalnej kwoty 3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln PLN)
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.
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TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU (PFR) dla firm i pracowników
Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
Wnioski będą
bezpośrednio do PFR.

składane

za

pośrednictwem

specjalnego

formularza

Finansowanie udzielane będzie przez PFR na bazie indywidualnej analizy
finansowej w postaci:
• finansowania płynnościowego
• pożyczek preferencyjnych

• instrumentów kapitałowych
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
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Warunki umorzenia subwencji dla mikroprzedsiębiorstw
Pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec
12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty 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.
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Warunki umorzenia subwencji dla małych i średnich firm
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
* 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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Kontakt
Infolinia Polskiego Funduszu Rozwoju udziela ogólnych informacji na temat
Tarczy Finansowej PFR
Polski Fundusz Rozwoju
ul. Krucza 50
00 – 025 Warszawa

tel. 800 800 120
e-mail: info@pfr.pl
Więcej szczegółów w Przewodniku po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników,
jak również na stronach internetowych PFR - po oficjalnym starcie programu.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• zwolnienie z opłacania składek (100 % dla mikro) za okres marzec, kwiecień i maj 2020
(również dla małych firm i spółdzielni socjalnych – 50 % zwolnienia) ,
• świadczenie postojowe (2080 zł – tzw. „na rękę”) dla osób prowadzących działalność
(przychód nie może przekroczyć 15 681 PLN) spadek przychodu minimum 15%, rozpoczęcie
działalności przed 1 lutego 2020 r. (1300 zł dla firm rozliczających się w formie karty
podatkowej i korzystających ze zwolnień z podatku VAT)
• realizujących umowy cywilnoprawne (dotyczy umów zawartych przed 01.04.2020 r.),
• odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowawsparcie-z-zus/2551371
Aby uzyskać wsparcie z ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek.
Wszystkie dokumenty można złożyć przez portal Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS – przez Internet. Jeżeli nie mamy jeszcze profilu na portalu PUE ZUS możemy go
założyć online przy użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego/login.gov lub
bankowości elektronicznej.
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Formy wsparcia przedsiębiorców
w Urzędach Pracy
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (WUP)
• wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2. Miejski/Powiatowe Urzędy Pracy (Fundusz Pracy)
• niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz samozatrudnionych

• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek
na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji
pozarządowych
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Kontakt do Urzędów Pracy:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

Lista dokumentów:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
Wypełnione wnioski o wsparcie w formie elektronicznej należy wysłać do
właściwego Urzędu Pracy poprzez platformę www.praca.gov.pl
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)
Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca u którego:
• wystąpił spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług
w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19
➢ nie mniej niż o 15% - stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 01.01.2020
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń,
w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym
niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
➢ nie mniej niż o 25% - stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowych, przypadającego po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów
z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy
dzień
danego
miesiąca
kalendarzowego
(https://psz.praca.gov.pl/dlapracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/świadczenia)
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)
• nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Funduszu Pracy lub Funduszu Solidarnościowy (od końca trzeciego
kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego
w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia
terminu płatności.)

• nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości
• zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub
objęcia pracowników przestojem ekonomicznym
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)
Dwie formy wsparcia:
• przestój ekonomiczny
Okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących
pracownika pozostającego w gotowości do pracy
• obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę
Wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika.
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5
etatu.
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)
Przestój ekonomiczny
•Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie
obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
•W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na
pracownika wyniesie 1.533,09 zł PLN (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne
należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na
ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)
Obniżony wymiar czasu pracy
•Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego
wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy do 20% z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.
•W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na
pracownika wyniesie 2.452,27 zł PLN (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne
od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe
w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
•W sytuacji, gdy Przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia, w całości lub w części, z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać
dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Może
natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników.
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)
•

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

•

Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny
okres 3 miesięcy. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę
świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje
o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia
w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju
ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego
porozumienia.
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Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)
Przedsiębiorca:
• nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników
w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy
(wynagrodzenia, składki)

• nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali
wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
• https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
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Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla
mikroprzedsiębiorców (MUP/PUP)
Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Pożyczkę mogą otrzymać Mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:
•
•

zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 milionów euro

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają
i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Muszą prowadzić działalność gospodarczą przed 01.03.2020 r. w celu pokrycia
bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu,
pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca
oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki. Aby starać się o umorzenie pożyczki nie trzeba utrzymywać zatrudnienia przez
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kolejne 3 m-ce.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla
mikroprzedsiębiorców (MUP/PUP)
• Wysokość pożyczki do 5 tys. PLN
• Pożyczka udzielana jest jednorazowo

• Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych
przez Narodowy Bank Polski w skali roku
• Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty
pożyczki będzie następowało po 3-miesięcznym okresie karencji
Pożyczka podlega umorzeniu jeśli mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy
od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r.
• https://muplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
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Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla samozatrudnionych (MUP/PUP)
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może uzyskać
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunek:
• wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym
Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące. Rząd może wydłużyć ten
okres w zależności od sytuacji w kraju.
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Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne (MUP/PUP)
Kto może skorzystać:
•

Mikroprzedsiębiorca

•

Mały przedsiębiorca

•

Średni przedsiębiorca

Warunki:
• minimalny okres prowadzenia działalności co najmniej rok
• spadek obrotów gospodarczych
• w stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości
Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące. Rząd może wydłużyć ten okres
w zależności od sytuacji w kraju.

https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184884-tarcza-antykryzysowa-covid-19dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-odtych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen
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Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne (MUP/PUP)
Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów firmy oraz liczby
pracowników objętych dofinansowaniem
Gdy spadek obrotów wyniesie:
* co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie tj. 1300 zł PLN

* co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł PLN
* co najmniej 80% - dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie, czyli 2340 PLN

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące. Rząd może wydłużyć ten okres
w zależności od sytuacji w kraju.
Kwota z RPOWL przeznaczona na dofinansowanie do wynagrodzeń wynosi
ok. 89 mln PLN. W ramach POWER jest to ok. 70 mln PLN. Pozostałe środki zabezpiecza
budżet państwa (chodzi o wielkość środków, na które zostanie zgłoszone zapotrzebowanie
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wykraczających poza sumę z RPO WL i POWER, a zabezpieczonych przez BP).

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne (MUP/PUP)
Aby wyliczyć spadek obrotów, należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące
w 2020 r. (dowolnie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni
kalendarzowych. Zestawić je należy z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r.
Na tej podstawie wyliczamy spadek obrotów dla całego okresu, dla którego
ubiegamy się o dofinansowanie.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej należy wysłać
do właściwego PUP poprzez platformę praca.gov.pl
Na złożenie wniosku jest tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.
Nie ma wymogu utrzymania zatrudnienia po okresie wparcia.
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WSKAZÓWKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Jeśli
przedsiębiorca
utrzyma
zatrudnienie
pracowników
objętych
dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskał, nie będzie musiał zwracać
otrzymanej pomocy.
Jeśli przedsiębiorca nie utrzyma zatrudnienia pracowników przez okres, na który
to wsparcie uzyskał, zwraca otrzymane pieniądze bez odsetek (proporcjonalnie do czasu,
w którym nie zatrudniał pracowników). Ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
Dofinansowanie jest wypłacane w miesięcznych transzach, po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który
dofinansowanie jest wypłacane.
Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres
równy okresowi pobierania dofinansowania.
Ogólna zasada do wszystkich funduszy pomocowych:
Nie można otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności
gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
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Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla organizacji pozarządowych (MUP/PUP)

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje,
stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
(np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe).
Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności
statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 .

https://muplublin.praca.gov.pl/-/12139348-tarcza-antykryzysowa-covid-19dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-odtych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen
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Wsparcie regionalne
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Lubelski Pakiet Antykryzysowy
Opiera się na 4 filarach:
• Zdrowie i Bezpieczeństwo;
• Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców -beneficjentów projektów RPO WL,
dotkniętych skutkami epidemii;
• Wdrożenie pakietów rekomendacji MFiPR
• Pakiet osłonowy
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Filar I – Zdrowie i Bezpieczeństwo
W ramach tego filaru Samorząd Województwa Lubelskiego przekazał
49.4 mln zł. na zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym
respiratorów) oraz adaptację pomieszczeń szpitali wojewódzkich.
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/rusza-lubelski-pakietantykryzysowy/
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Filar II – Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców beneficjentów projektów RPO WL, dotkniętych
skutkami epidemii
Filar ten obejmuje trzy pola działania:
• Zagrożone projekty
• Pożyczki ze środków RPO WL
• Planowane nabory w 2020 roku
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Filar III Wdrożenie pakietów rekomendacji MFiPR
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją
Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji
w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane
z funduszy unijnych.
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Filar IV – Pakiet osłonowy
Jest to jedna z form wsparcia, jaką proponuje Zarząd Województwa,
w ramach PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO, zwłaszcza mikro i małym
przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego, którzy zanotowali znaczący
spadek przychodów, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzeniem szeregu
ograniczeń mających bezpośredni wpływ na prowadzoną przez nich działalność.
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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego
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Środki z RPO na walkę z koronawirusem
Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczy na walkę z koronawirusem
ok. 144,8 mln zł w ramach przesunięć Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:
1. Środki z EFRR – szpitale wojewódzkie + COZL – 42 mln zł
Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/srodki-z-rpo-na-walkez-koronawirusem/

2. Środki na wsparcie tzw. szpitala jednoimiennego w Puławach – 800 tys. zł
Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/rusza-lubelski-pakietantykryzysowy/
3. Środki z EFS – łącznie dla szpitali wojewódzkich, powiatowych oraz klinicznych
– ok. 13 mln zł
Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/srodki-z-rpo-na-walkez-koronawirusem/
4. Środki z RPO dla WUP-u w ramach pomocy z Funduszu Pracy - Kwota z Regionalnego
Programu Operacyjnego przeznaczona na dofinansowanie do wynagrodzeń wynosi
ok. 89 mln zł
Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/fundusze-europejskiea-koronawirus-nowe-informacje-lawp-i-wup/
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Pakiet elastyczności dla przedsiębiorców
w ramach RPO WL
1. W przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić
opóźnienia lub którego realizacja jest zagrożona – w zależności od konkretnego
przypadku i po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na
realizację danego projektu
• aneksowanie umowy w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność
• wydłużenie okresu realizacji projektu

• wprowadzanie adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu
(w tym wykorzystania powstałych oszczędności)
• wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków w przypadku konkursów, których
termin zakończenia przypada w najbliższych tygodniach
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Pakiet elastyczności dla przedsiębiorców
w ramach RPO WL
2. W przypadku instrumentów finansowych
• wakacje kredytowe również do 6 miesięcy, obniżenie oprocentowania dotyczy tylko
okresu wakacji kredytowych lub nowych pożyczek
• możliwości finansowania kapitału obrotowego do 100% wartości pożyczki, w celu
utrzymania płynności finansowej
• możliwości udzielenia dwóch pożyczek ostatecznym odbiorcom (MŚP)
• możliwości udzielenia kolejnej (dodatkowej) pożyczki obecnym ostatecznym
odbiorcom (MŚP)
• możliwości wydłużenia okresu rozliczenia wydatkowania pożyczki o dodatkowe 90 dni
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Pakiet elastyczności dla przedsiębiorców
w ramach RPO WL
3. W przypadku naborów zaplanowanych w 2020 r. zmiana regulaminów konkursów w celu

• wydłużenia terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców,
• wydłużenia terminów składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku
o dofinansowanie,
• umożliwienia podpisywania umów w późniejszym terminie niż pierwotnie zaplanowany
w regulaminie (obecnie 90 dni roboczych).
Dodatkowo, możliwe jest:
• wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania
skutkom COVID-19
• dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie
Więcej https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/zamowienia-w-projektachwspolfinansowanych-ze-srodkow-ue-mozliwosci-wylaczenia-zasady-konkurencyjnosci-orazdopuszczalne-zmiany/
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Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – działania w obszarze
przeciwdziałania skutkom epidemii
• zakup dostępu do platformy szkoleniowej, dzięki której będzie możliwość
przeprowadzania szkoleń on-line dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów.
• wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na składanie przez Wnioskodawców
poprawy/uzupełnień na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach Działania:
- 1.2 Badania celowe
- 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Punkt Kontaktowy LAWP udziela informacji pod nr telefonów:

81 46 23 812 / 81 46 23 831
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
lub na adresy: lawp@lawp.eu / info.lawp@lubelskie.pl
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Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – działania w obszarze
przeciwdziałania skutkom epidemii
• Przesunięcie terminów naborów (EFS):
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna na czerwiec 2020 r
• Nowe projekty przygotowywane pod nadzorem DW EFS:
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne - Zarząd Województwa Lubelskiego
zdecydował o utworzeniu nowego typu projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa
zdrowotnego na terenie regionu w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem
epidemii – grupa docelowa - Szpitale Wojewódzkie, a także
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, (typ projektu jw.) - dla szpitali powiatowych
i klinicznych
To nowe projekty pozakonkursowe dotyczące zakupu wyposażenia do walki
z epidemią choroby COVID-19, w szczególności zakupu odczynników oraz materiałów
medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, zapewnią także
środki na wynagrodzenia dla personelu medycznego.
Kontakt: DW EFS – Lublin, ul. Czechowska 19 - https://rpo.lubelskie.pl/dw-efs/
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Fundusze Rządowe
Wsparcie dla innych podmiotów
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Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
• Wdrożone zostanie w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0
• Złagodzenie reguły fiskalnej – dopuszczenie nierównowagi strony bieżącej budżetu
o ubytek związany z COVID – 19
• Limit rocznego zadłużenia samorządu 80% w 2020 roku (wcześniej 60%)
• Koncesje na alkohol – przedłużenie zezwoleń, środki mogą być wydane na walkę
z COVID – 19
• Dodatkowe finanse:
- zwiększenie rezerwy subwencji

- szybsze przekazanie środków z subwencji
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Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
• Zmiana terminów zapłaty „Janosikowego” – 2-gie półrocze 2020 r.
• Nawet 400 mln PLN dla powiatów z tytuły gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
• Zmiana terminu do końca 2021 – liczba punktów ładowania i tankowania CNG
• Cyfryzacja procesów planistycznych, zmiana terminów w postępowaniach związanych
z inwestycjami i planistycznymi
• Brak konieczności zwrotu środków w ramach Programu „Maluch +”
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19
Wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne
• Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego
• Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą
• Niskooprocentowana pożyczka
• Dofinansowanie wynagrodzeń
• Ochrona miejsc pracy - dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

Dla organizacji pożytku publicznego
• możliwość przekazywania 1%podatku od osób fizycznych 1% w przypadku deklaracji złożonych
w maju.
62

Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19

Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji
publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym jest
uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z tego zadania, a także
do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które
zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19
Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych
w umowie o realizację zadania publicznego nie może skutkować uznaniem dotacji na
realizację zadania publicznego w tej części za:
•

wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem

• pobraną nienależnie
• pobraną w nadmiernej wysokości
• podlegającą zwrotowi.
„Tarcza” jedynie uprawnia organ do takiego działania, ale mu go nie
nakazuje, nie daje też żadnych wytycznych, o ile zlecający może przesuwać termin
rozliczeń i co powinien brać pod uwagę przy decyzji o uznaniu kwalifikowalności
niektórych wydatków poniesionych na realizowanie działań, które się ostatecznie nie
odbyły.
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19
Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
Do czasu odwołania stanu epidemii organy administracji publicznej mogą
zlecać organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, spółkom non-profit oraz
innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania
COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ten zapis jest szczególnie ważny dla organizacji, które obecnie na własną
rękę organizują doraźną pomoc dla grup szczególnie zagrożonych negatywnymi
skutkami epidemii (seniorów, samotnych, uchodźców, bezdomnych) finansując ją
z rozmaitych zbiórek i zrzutek.
Choć „Tarcza” niczego samorządom nie nakazuje i sam zapis w żaden
sposób nie gwarantuje faktycznego dostępu do takich środków, warto rozważyć
przedstawienie swojej oferty zwłaszcza jeśli w ramach realizacji takiego zadania można
przy okazji zorganizować pomoc dla innych (np. zapewnianie wyżywienia dla
bezdomnych), utrzymać miejsca pracy w swojej organizacji.
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19
Niskooprocentowana pożyczka
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające
średniorocznie mniej niż 10 osób mogą skorzystać z udzielanej przez starostę za
pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie
kosztów bieżącej działalności, przy czym nie trzeba udowadniać, że organizacja ma
problemy związane akurat z koronawirusem.
Maksymalna kwota pożyczki to ledwie 5 000 zł ale jej plusem jest możliwość
całkowitego jej umorzenia jeśli organizacja przez 3 miesiące od jej otrzymania nie
zredukowała zatrudnienia.
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19
Wsparcie dla organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników
• Zwolnienie ze składek ZUS
Organizacje, które na dzień 29.02.2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż
10 ubezpieczonych są zwolnione z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należnych za okres 01.03.2020 – 31.05.2020 r., wykazanych w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

67

Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19
Ochrona miejsc pracy
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą u których
w wyniku postoju spowodowanego koronawirusem wystąpił spadek obrotów
o minimum 15% mogą ubiegać się o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy:
• dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym
• obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
Rozwiązanie to wydaje się szczególne istotne dla tych organizacji, które
prowadzą działalność gospodarczą w którymś z obszarów objętych rządowym zakazem
(prowadzenie kawiarni, zajęcia sportowe, imprezy). Takie organizacje mogą się ubiegać
o dofinansowanie wynagrodzeń swoich pracowników (dotyczy to także osób
zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) objętych z powodu
koronawirusa przestojem ekonomicznym.
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku
z zagrożeniem COVID-19
Dofinansowanie wynagrodzeń
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, którym z powodu
koronawirusa łączne przychody z działalności gospodarczej spadły o min. 30%
(obliczone przez porównanie 60 następujących po sobie dni przypadających w okresie
po 01.01.2020 r. do analogicznych 60 dni w roku poprzednim) mogą ubiegać się
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, przy czym dotyczy to zarówno
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów
cywilnoprawnych.
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości nieprzekraczającej:
•

50% minimalnego wynagrodzenia przy spadku przychodów o minimum 30%

•

70% minimalnego wynagrodzenia przypadku spadku przychodów o minimum 50%

•

90% minimalnego wynagrodzenia jeśli przychody organizacji spadły o ponad 80%

Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy z organizacją na
okres trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12139348-tarcza-antykryzysowa-covid-19dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-odtych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen
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Wsparcie dla instytucji kultury
w związku z zagrożeniem COVID-19
„Kultura w sieci” to program wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji,
którzy ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej
w dotychczasowej formie.
Składa się z 2 elementów:

• programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
https://www.gov.pl/web/kultura/takdk
Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów.
• programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-wsieci/aktualnosci/zwiekszony-budzet-programu
O dotację z programu NCK mogą się starać firmy, organizacje pozarządowe, samorządowe70
instytucje kultury oraz kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne.

Wsparcie dla uczelni wyższych
Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony
prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów
kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych

https://www.gov.pl/web/nauka/rozwiazania-dla-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-drugiejtarczy-antykryzysowej
Granty dla uczelni z zakresie walki z wirusem

http://prk24.pl/47407404/wsparcie-finansowe-dla-uczelni-pomagajacych-w-walce-zkoronawirusem
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Wsparcie dla rolników
• zasiłek opiekuńczy (dla rodziców dzieci do lat 8)
• zwolnienie ze składek KRUS (na 3 mc, II kwartał)
• zawieszenie postępowań, wydłużenie ważności orzeczeń
•

ulgi podatkowe – podatek od nieruchomości, cit, pit
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Wsparcie dla rolników
• ustalenie cen maksymalnych i marż detalicznych
•

wydłużenie pozwoleń na prace(dla tych rolników, którzy zatrudniają pracowników)

• takie same formy wsparcia jak dla przedsiębiorców (odroczenie rat spłat kredytów,
preferencyjne pożyczki, gospodarstwa agroturystyczne mają 180 dnia na zwrot
kosztów wcześniejszych rezerwacji)

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowejdla-rolnictwa
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tarcza-Antykryzysowa-dlarolnictwa/idn:1289
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Wsparcie dla osób zatrudnionych
na umowy cywilno-prawne
Świadczenie postojowe
Świadczenie dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną. Aby
zleceniobiorca lub wykonawca dzieła miał prawo do świadczenia, musi udowodnić
zawarcie umowy przed 01.02.2020 r. Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom,
których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył
300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej
w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Wnioski składa Zleceniodawca lub zamawiający w ZUS.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarczaantykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
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Wsparcie dla osób zatrudnionych
na umowy cywilno-prawne
Zasiłek opiekuńczy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w czasie zamknięcia placówek
(żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkoły) w związku z wystąpieniem COVID-19
rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
• opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia
• są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami,
osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy
wymiaru zasiłku.
Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy pracownik lub zleceniobiorca
składa oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-wdodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095
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Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG
nt. możliwości
dofinansowania
pomysłu

nt. projektów

INFORMACJE
mailowe i
telefoniczne

na etapie
realizacji
projektu

na etapie
przygotowania
projektu

www.pife.gov.pl
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Sieć
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie lubelskim
✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,
tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 547
kontakt@feu.lubelskie.pl
✓ LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214
pulawy@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3
tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,
zamosc@feu.lubelskie.pl
✓

LPI Chełm pl. Niepodległości 1
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194
chelm@feu.lubelskie.pl

✓

LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14
tel.: 83 343 58 44,
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl
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Źródła Informacji
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/11916725-tarcza-antykryzysowa-informacje-w-sprawie-pomocyprzedsiebiorcom
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-zzus/3264398
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