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ALERT PRAWNY – 

– DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY Z POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) 

 

Od 15 czerwca 2020 roku rusza nabór wniosków na dotacje na kapitał obrotowy przyznawane w 

ramach konkursów ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to kolejny 

środek mający wspomóc przedsiębiorców, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu 

gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych 

potrzeb przedsiębiorstw w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, jakie 

zaistniały wskutek pandemii COVID-19. 

 

Poniżej przedstawiamy główne założenia programu, znane na dzień przygotowania niniejszego 

opracowania. W razie zmian, opis będziemy odpowiednio aktualizować.  

 

➔ DLA KOGO DOFINANSOWANIE Z PARP? 

  

Wsparcie przysługuje tylko średnim przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na 

terenie Polski, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru.  

 

Dla ustalenia statusu przedsiębiorcy, uwzględnia się odpowiednio również dane dotyczące 

zatrudnienia oraz dane finansowe podmiotów powiązanych oraz podmiotów partnerskich, zgodnie z 

załącznikiem nr I Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014. 

 

• Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego 

roczny obrót lub suma bilansowa  nie przekracza kwoty 2 mln euro.  

• Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego 

roczny obrót lub suma bilansowa  nie przekracza kwoty 10 mln euro. 

• Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 249 pracowników,   

o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro lub sumie bilansowej nieprzekraczającej   

43 mln euro.  

 

➔ CO PRZEDSIĘBIORCA MOŻE DOSTAĆ? 

 

Przedsiębiorca otrzymuje kwotę dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych na 

okres od 1 do 3 miesięcy, skalkulowaną z uwzględnieniem tzw. stawki jednostkowej.  
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Stawka jednostkowa stanowi odzwierciedlenie stanu zatrudnienia (stosunek pracy) u danego 

przedsiębiorcy na dzień składania wniosku w przeliczeniu na pełne etaty, z uwzględnieniem 

ustawowego czasu pracy.  

 

Uwaga! Inaczej niż przy ustalaniu statusu średniego przedsiębiorcy, dla potrzeb kalkulacji 

stawki jednostkowej nie bierze się pod uwagę danych z przedsiębiorstw powiązanych oraz 

partnerskich, a wlicza się właścicieli przedsiębiorstwa zatrudnionych w nim na umowę o pracę 

oraz przedsiębiorcę, który sam prowadzi działalność.   

 

Maksymalna kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej jako stawka na 

finansowanie kapitału obrotowego i liczby miesięcy i wynosi 429.827,49 zł. 

 

Warunkiem bezzwrotności wsparcia jest osiągnięcie przez przedsiębiorcę tzw. wskaźnika rezultatu, 

czyli prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zadeklarowanym okresem, na który dotrzymał 

dofinansowanie.  

 

Uwaga! Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, otwarcie likwidacji lub otwarcie 

postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy jest traktowane jako 

zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

➔ JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ BY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE? 

 

Warunki, które należy spełnić by dotrzymać dofinansowanie są przewidziane w regulaminie konkursu, 

innych dokumentach konkursowych, a także przepisach prawa unijnego oraz krajowego. Do 

najważniejszych należą:  

✓ nieznajdowanie się przedsiębiorcy w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 

Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 na dzień 31 grudnia 2019 roku, 

✓ niezaleganie przez przedsiębiorcę z zapłatą należności publicznoprawnych, z wyłączeniem 

skorzystania ze środków wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w związku z 

COVID-19, 

✓ nieprowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia (np. 

instytucja finansowa, bankowa, kasy spółdzielcze, produkcja lub obrót napojami 

alkoholowymi, obrót materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją), 

✓ odnotowanie spadku obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 

r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego 

roku poprzedniego.  

 

Uwaga! Przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć 

spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym. 
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➔ JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?  

 

Wniosek o uzyskanie wsparcia można złożyć tylko elektronicznie, za pomocą generatora znajdującego 

się na stronach internetowych PARP. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.  

 

W zależności od miejsca siedziby przedsiębiorcy, musi on złożyć wniosek w ramach właściwego 

programu operacyjnego i właściwej lokalizacji. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwe 

dokonywanie modyfikacji programu.  

 

I tak dla przedsiębiorcy odpowiednie są następujące programy i lokalizacje: 

✓ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – dla projektów zlokalizowanych w 

województwie mazowieckim, 

✓ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - dla projektów zlokalizowanych w 

województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, 

opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskie, 

✓ Program Operacyjny Polska Wschodnia - dla projektów zlokalizowanych w 

województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-

mazurskim. 

  

Po uzyskaniu przez wnioskodawcę informacji, że jego wniosek został wybrany do dofinansowania, 

konieczne będzie przedłożenie odpowiednich dokumentów (np. potwierdzających spadek obrotów), a 

następnie zawarcie umowy z PARP.   

 

Uwaga! Nabór wniosków trawa od 15 czerwca 2020 do 31 lipca 2020. W razie wyczerpania 

środków możliwe jest wcześniejsze zakończenie naboru.  

 

➔ CZY WSPARCIE MOŻNA ŁĄCZYĆ Z INNYMI ŚRODKAMI POMOCY? 

  

Wsparcie udzielane przez PARP stanowi pomoc z sekcji 3.1. Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i 

podlega szczegółowym zasadom kumulacji. Maksymalny pułap pomocy wynosi 800.000 Euro. Przy 

jego liczeniu należy uwzględnić inne środki uzyskane w ramach sekcji 3.1 ww. Komunikatu Komisji 

(w tym np. subwencje z PFR, zwolnienie z ZUS) przez przedsiębiorcę oraz podmioty z nim 

powiązane, prowadzące działalność na terytorium Polski.  

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wsparcia z PARP i innych kwestii 

prawnych związanych z COVID-19 pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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