LISTOPAD 2020 r.

Tarcza f inansowa 2.0
Pomoc f inansowa dla f irm z 38 branż, które
musiały ograniczyć lub zawiesić działalność
w związku z sytuacją epidemiologiczną
związaną z COVID-19.
Lista branż objętych Tarczą Finansową 2.0:
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z - Działalność fotograficzna

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D - Działalność paramedyczna
90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z - Działalność muzeów
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub
rekreacji organizowanych
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MIKROFIRM
Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego
Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19
Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu
12 miesięcy
Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami
w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres
1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów
oraz straty brutto
Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku
z COVID-19
Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz
rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0
(termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy
Finansowej 1.0).

Tarcza Finansowa 2.0 dla DUŻYCH FIRM
Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki
preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Zgodnie z zapowiedziami PFR - zmiany w formule na podstawie
dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:
znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy

zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co
związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej
większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i
obniżenia kosztu

Wstępne szczegóły programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 ogłoszonego 26 listopada 2020 roku, znajdują się na
stronie PFR: https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomocdla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html

Kontakt do naszych ekspertów:
Małgorzata Militz - Malgorzata.Militz@gww.pl
Piotr Świstak - Piotr.Świstak@gww.pl
Angelika Dahms - Angelika.Dahms@gww.pl

GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp. k.
ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa
tel. +22 212 00 00 | warszawa@gww.pl | www.gww.pl

