
Pożyczki i dotacje płynnościowe 
dla mikro i małych firm 

19.06.2020 r.





Plan prezentacji

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim

2. Pożyczki płynnościowe

a) finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

b) finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

c) finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

3. Dotacje na kapitał obrotowy

a) dla średnich przedsiębiorstw

b) dla mikro i małych przedsiębiorstw
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www.pife.gov.pl

http://www.pife.gov.pl/
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Sieć 
Punktów Informacyjnych 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 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl


INFORMACJE 
mailowe i 

telefoniczne

nt. projektów

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG



Pożyczki płynnościowe 
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
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Pożyczka płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw (POIR)

• Pożyczki płynnościowe POIR to nieoprocentowane wsparcie finansowe 
udzielane mikro, małym i średnim firmom. Na program przeznaczono do tej 
pory 400 mln zł, a w dodatkowej puli jeszcze 150 mln zł na utrzymanie płynności 
finansowej w przedsiębiorstwach. Instytucje finansujące współpracujące z BGK 

zaczęły przyjmować wnioski pod koniec kwietnia.

• W województwie lubelskim operatorem tej pożyczki jest Lubelska Fundacja Rozwoju 
– na ten moment nabór jest wstrzymany

• https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/
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Pożyczka płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw (POIR)

Warunki pożyczki płynnościowej z POIR:

- Wartość pożyczki (łącznie) do 15 mln zł

- Okres spłaty do 6 lat

- Oprocentowanie 0%

- Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

- Wakacje kredytowe: wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku 
(w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)

- Opłaty i prowizje: brak

• https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/

9

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/


Pożyczka płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw (POIR)

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie 
wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej 
płynności finansowej.

Przeznaczenie:

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), koszty personelu 
pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców,

• pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,

• pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania 
infrastruktury,

• zakup towarów,

• zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

• https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/
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Pożyczki płynnościowe 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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Pożyczka płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw (RPO WL 2014-2020)

Warunki pożyczki płynnościowej z RPO WL na lata 2014-2020:

- Wartość pożyczki: do 250 tys. zł  (mała) do 1 mln zł (duża)

- Okres spłaty do 5 lat (mała), do 8 lat (duża)

- Oprocentowanie 

- na zasadach rynkowych od 2,35%

- za zasadach pomocy de minimis od 1,35%

- Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

- Wakacje kredytowe: wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku 
(w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)

- Opłaty i prowizje: brak
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Pożyczka płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw (RPO WL 2014-2020)

Operatorami pożyczki obrotowo-płynnościowej są:

• Agencja Rozwoju regionalnego MARR S.A. – w województwie lubelskim pośrednikiem 
jest Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina www.krainawokollublina.pl,

• Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.barr.org.pl, tel./fax 84 686 53 93, 
kom. 784 346 995 -pożyczki),

• Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland”
z siedzibą w Lublinie (kontakt: www.oic.lublin.pl, tel. 81 528-43-01, fax 81 528-43-02).

• Fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (www.fpcp.org.pl, fpcp@fpcp.org.pl, 
tel. (81) 470 09 00, 81 470 09 01), 
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Pożyczki płynnościowe 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
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Pożyczka płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw (RPO WL 2007-2013)

Wychodząc naprzeciw potrzebom lubelskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami 
pandemii wprowadzono rozwiązania pozwalające na uruchomienie pożyczek obrotowo-
płynnościowych w ramach instrumentów finansowych realizowanych w poprzedniej 
perspektywie finansowej 2007-2013. 

Alokacja: ok 35 mln zł.

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/preferencyjne-pozyczki-unijne-
pozyczka-mala-i-duza-dla-msp-oraz-pozyczka-obrotowo-plynnosciowa-dla-firm-
dotknietych-skutkami/
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Pożyczki płynnościowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013

Operatorami pożyczki obrotowo-płynnościowej są: 

• Lubelska Fundacja Rozwoju (kontakt: www.lfr.lublin.pl, 81 528 43 01, 
info@lfr.lublin.pl), 

• Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o. (kontakt: www.pfg-poreczenia.pl) , 

• Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.barr.org.pl, tel./fax 84 686 53 93, 
kom. 784 346 995 -pożyczki)

• Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland” z 
siedzibą w Lublinie (kontakt: www.oic.lublin.pl, tel. 81 528-43-01, fax 81 528-43-02). 

• Przewidywane jest również uruchomienie takich pożyczek we współpracy z Fundacją 
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (www.fpcp.org.pl, fpcp@fpcp.org.pl, tel. (81) 
470 09 00, 81 470 09 01). fax. (81) 470 09 30
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Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, m.in.:

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

• zobowiązania publiczno-prawne,

• spłata zobowiązań handlowych,

• pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,

• zatowarowanie, itp.,
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Dotacje na kapitał obrotowy 

ogólne zasady
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Wsparcie dla sektora MSP w ramach 

Funduszowego Pakietu Antywirusowego 

(POIR; POPW; RPO) 

Uzupełnienie oferty rządu 

w ramach  Tarczy Antykryzysowej 
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Funduszowy Pakiet Antywirusowy

• zmiany w prawie polskim

• zmiany w prawie unijnym

• fundusze na ratunek gospodarce

• fundusze na walkę z koronawirusem



21

•14 mld zł 
• z Funduszy Europejskich

• na walkę z koronawirusem i jego skutkami 

gospodarczymi
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Funduszowy Pakiet Antywirusowy 
- przykładowe rozwiązania dla biznesu

• dotacje obrotowe 

• pożyczki płynnościowe

• dopłaty do wynagrodzeń 

• ułatwienia w kredycie technologicznym 

• granty dla inwestujących w infrastrukturę B+R
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Podziałanie 3.2.2 Kredyt technologiczny

Wsparcie projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

Termin naboru:

• 20 grudnia 2020

alokacja 350 mln PLN

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu

Instytucja odpowiedzialna: Bank Gospodarstwa Krajowego

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
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Podziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub 
nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. 

Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki 
współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu 
technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję 
technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty 
związane z inwestycją.
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Funduszowy Pakiet Antywirusowy 

Budżet: 3 mld złotych 

Z jakich Programów jest finansowane wsparcie:

1. Program Operacyjny Polska Wschodnia (średnie firmy)

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (średnie firmy)

3. Regionalne Programy Operacyjne (mikro i małe)

Przeznaczenie wsparcia

Dotacja: na finansowanie kapitału obrotowego

Cel: zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w max. 3-miesięcznym okresie 

jego funkcjonowania



Warunki wsparcia

• Przedsiębiorca prowadził na dzień 31  grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie 

znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

• Odnotował min. 30% spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
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Wartość wsparcia

Zmienną decydującą o wysokości wsparcia jest skala zatrudnienia w danym 

przedsiębiorstwie

Np. max. wsparcie na okres 3 miesięcy wynosi:

•Mikro:    9 pracowników  -> ok. 70 tys. zł

•Mały :    49 pracowników  -> ok. 165 tys. zł

•Średni:  249 pracowników -> ok. 430 tys. zł 



Dotacje płynnościowe
dla średnich firm
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Dotacje na kapitał obrotowy

CEL FINANSOWANIA:

Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek 
wystąpienia pandemii COVID-19, 

Ogłoszenie konkursu: 8 czerwca 2020 r.

Start składania wniosków: 15 czerwca 2020 r.

Koniec przyjmowanie wniosków: 31 lipca 2020 r.

Zasięg: Polska

Finansowanie:

- Program Operacyjny Polska Wschodnia

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego
przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu
udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów
o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
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Kto może otrzymać dofinansowanie?

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, 
które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

• Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu 
przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien 
ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

- kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),

- kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),

- powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

• W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP oraz 
dokumenty źródłowe definicji MŚP.

• Uwaga: Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek 
o dofinansowanie.

https://kwalifikator.een.org.pl/
https://www.parp.gov.pl/definicja-msp
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Do jakiego programu złożyć wniosek?

• Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają 
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

• lubelskiego

• podkarpackiego

• podlaskiego

• świętokrzyskiego

• warmińsko-mazurskiego
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Do jakiego programu złożyć wniosek?

• Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wniosek o dofinansowanie składają 
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

• dolnośląskiego

• kujawsko-pomorskiego

• lubuskiego

• łódzkiego

• małopolskiego

• mazowieckiego

• opolskiego

• pomorskiego

• śląskiego

• wielkopolskiego

• zachodniopomorskiego
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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.

Uwaga: 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.
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• Co oznacza trudna sytuacja wnioskodawcy?

Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 
31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 
rozporządzenia KE nr 651/2014.

Żeby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy 
dokonać analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:

• Jeśli firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą 
przekraczać połowy kapitałów. W tym celu trzeba zsumować kapitał podstawowy, własny, 
zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od 
tego, jakie z tych wielkości są ujęte w księgach firmy) i odnieść do sumy strat z lat 
ubiegłych i z 2019 r.;



36

• Co oznacza trudna sytuacja wnioskodawcy? cd.:

Żeby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy 
dokonać analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:

• przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w 
związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub 
rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów;

• przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki 
lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 
31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu;

• Wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres 
dłuższy niż 24 miesiące.
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Ile średni przedsiębiorca może otrzymać?

• Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu 
zatrudnienia 
i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym 
wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres 
maksymalnie trzech miesięcy

Zaliczka: 100%

• Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

• Pula środków w naborze:

• w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:

• dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł

• dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie –
1 600 000 000,00 zł

• w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł
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Parametry finansowania:

• Maksymalne dofinansowanie 429 827 zł

• Wartość projektu (koszty kwalifikowane) 429 827 zł

• Wkład własny  0 zł

• Firma uzyskuje finansowanie na 100% kosztów

• Wysokość finansowania uzależniona od:

• liczby zatrudnionych pracowników (FTE) – max 250 pracowników,

• liczby miesięcy w których potrzebujesz wsparcia (max 3 miesiące).

• Dofinansowanie ustalane jest, jako iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej na 

podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (FTE) i liczby miesięcy, w których 

firma potrzebuje finansowania kapitału obrotowego.
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Jak ustalić zatrudnienie w firmie

• FTE to jednostka, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika 

jest przeliczany na 100% zdolności – jest to odpowiednik pełnych etatów;

• określając zatrudnienie w firmie uwzględniamy liczbę osób związanych z przedsiębiorcą 

stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy;

• liczymy tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego 

wniosek o dofinansowanie

• UWAGA! PARP NIE UWZGLĘDNIA OSÓB ZATRUDNIONYCH

W PODMIOTACH POWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘBIORCĄ - inaczej niż przy określeniu 

statusu średniego przedsiębiorcy.



Jak ustalić zatrudnienie w firmie:

uwzględniamy tylko liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli 

właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji),

liczbę osób przeliczamy na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o  pracę nie napisano inaczej, obowiązuje podstawowy wymiar czasu 

pracy, co oznacza: 

8 godzin pracy w ciągu dnia, 

40 godzin pracy w tygodniu (jeśli tydzień jest pięciodniowy), 

okres rozliczeniowy nie przekraczający 4 miesięcy. 

Pełny wymiar czasu pracy to regulacja art. 129 § 1 kodeksu pracy.
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Jak złożyć wniosek:

- trzeba założyć konto w generatorze wniosków pod adresem https://lsi1420.parp.gov.pl,

- wybrać konkurs „dotacja na kapitał obrotowy”,

- wybrać województwo, w którym firma prowadzi działalność zarejestrowaną w KRS, 

CEIDG lub REGON 

- wypełnić informacje o firmie zgodne z danymi rejestrowymi na dzień złożenia wniosku –

PAMIĘTAĆ O PRAWIDŁOWYM ADRESIE E-MAIL

- wybrać sposób ustalenia spadku obrotów o 30%,

- wprowadzić dane o obrotach,

- wybrać liczbę pracowników,

- POZOSTAŁE DANE, W TYM WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZOSTANĄ USTALONE I 

OBLICZONE AUTOMATYCZNIE - kliknąć złóż wniosek i ZROBIONE!
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Ocena projektu i umowa o dofinansowanie

- Szybka ocena, PARP sprawdza tylko niezbędne elementy – w przypadku oceny negatywnej 

nie przysługują środki odwoławcze

- Zaproszenie do zawarcia umowy – wysyłane na adres e-mail wskazany we wniosku (WAŻNE)

- Potrzeba minimum dokumentów do umowy – maksymalnie 6, ale trzeba je wysłać w ciągu 

14 dni

- Umowa podpisywana w wersji elektronicznej – wymagany podpis kwalifikowany
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Wypłata wsparcia

• Należy wnieść zabezpieczenie (weksel in blanco i deklaracja wekslowa)

• Złożyć wniosek o płatność w systemie elektronicznym SL2014 (PARP poprawi 

ewentualne błędy, jeśli to możliwe)

• Niezwłoczna wypłata zaliczki – 100% przyznanej kwoty dofinansowania

• Decyduje kolejność złożenia zabezpieczenia (bez zabezpieczenia PARP nie może 

wypłacić środków)



Na co można przeznaczyć otrzymane pieniądze 

• To środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności 

i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. 

TYLKO PRZYKŁADOWO MOGĄ TO BYĆ:

• 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,
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Na co można przeznaczyć otrzymane pieniądze, cd.:

• 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. 45



Jak rozliczyć otrzymaną zaliczkę

• Złożyć w SL2014 wniosek rozliczający zaliczkę

• PARP nie będzie weryfikować na co faktycznie i na co konkretnie przeznaczone zostały środki 

otrzymane w ramach dofinansowania

• PARP sprawdzi, czy po upływie okresu wskazanego we wniosku (1,2 lub 3 miesiące) firma przetrwała 

(nie zaprzestała prowadzenia działalności, nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, 

upadłościowe, albo restrukturyzacyjne)

•PARP może poprosić o dokumenty potwierdzające dane, które zostały wskazane we wniosku (liczba 

pracowników, obroty, potwierdzenie statusu średniego przedsiębiorcy, potwierdzenie trudnej sytuacji).
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Dotacje płynnościowe
dla mikro i małych firm

47



Dotacja płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw 

będzie finansowana ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw 
będą wkrótce dostępne na stronie www.rpo.lubelskie.pl. 

Warto zatem zapisać się do newslettera na w/w stronie: 
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/
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Dotacja płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw będzie finansowana ze 
środków

- Udzielane wsparcie dot. grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych 
przedsiębiorstw możliwe jest do 31 grudnia 2020 roku. 

- Granty udzielane będą w celu wsparcia  mikro- i małych przedsiębiorstw, które 
w związku z epidemią COVID-19  odnotowały spadek obrotów w związku 
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki i znalazły się sytuacji niedoboru lub 
braku płynności finansowej. 

- Wsparcie w formie grantów przeznaczone jest dla podmiotów z sektora mikro-
i małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział (w przypadku 
jednoosobowej działalności gospodarczej – miejsce prowadzenia działalności) 
na terenie województwa lubelskiego

- Operator grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - tryb 
nadzwyczajny
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• Dotacja płynnościowa dla mikro i małych przedsiębiorstw będzie finansowana 
ze środków

• Szczegółowe informacje dotyczące wyboru operatora grantów na kapitał obrotowy  dla 
mikro i małych przedsiębiorstw grantodawcy zawarte zostaną w wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

• W przypadku środków przekazanych operatorowi projektu grantowego na finansowanie 
kapitału obrotowego mikro- i małych przedsiębiorstw istnieje możliwość zastosowania 
systemu zaliczkowego. 

• W przypadku projektu grantowego przewiduje się zastosowanie uproszczonych form 
rozliczania wydatków – stawki ryczałtowe dla kosztów pośrednich. 

• W przypadku grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw: - operator 
grantów: 100% - Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 100%  
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Źródła Informacji

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://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

https://wuplublin.praca.gov.pl/-/11916725-tarcza-antykryzysowa-informacje-w-sprawie-pomocy-
przedsiebiorcom

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-
zus/3264398

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

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://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/11916725-tarcza-antykryzysowa-informacje-w-sprawie-pomocy-przedsiebiorcom
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
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Zachęcam do zapisanie się do newslettera
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://rpo.lubelskie.pl/
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/
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Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Prybuła
Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 

Departament Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie 
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl; krzysztof.prybula@lubelskie.pl

Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864
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