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FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY 

CZYM JEST FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

uruchomiła program dotacji na kapitał obrotowy. To
bezzwrotne dotacje dla średniej wielkości firm, które
przedsiębiorcy  mogą  przeznaczyć  na  wydatki związane 

z bieżącą działalnością. Program przeznaczony jest dla
firm zatrudniających do 250 pracowników, których roczne
obroty nie przekraczają 50 mln euro albo roczna suma
bilansowa jest nie większa niż 43 mln euro.

Dotacje na kapitał obrotowy są przeznaczone dla
przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
ekonomicznej i potrzebują wsparcia w utrzymaniu
płynności finansowej. Środki można przeznaczyć na
bieżące wydatki, regulację zobowiązańoraz wszystkie
inne koszty, które służą utrzymaniu przedsiębiorstwa.
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CZYM JEST FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY?

To instrument, który będzie wdrażany zarówno na
poziomie    krajowym    (z    Programu    Polski    Wschodniej 
i z Programu Inteligentny Rozwój), jak i regionalnym
(poprzez regionalne Programy Operacyjne zarządzane
przez marszałków województw). W tym ostatnim
przypadku przygotowano wsparcie także dla
mikroprzedsiębiorstw. 

Specustawa   funduszowa    ma     mieć     moc    wsteczną
– od 1 lutego 2020 r. Specustawa i cały Funduszowy Pakiet
Antywirusowy to nie tylko dotacja na bieżącą
działalnośćgospodarczą, ale także przedsiębiorcy mają
uzyskaćmożliwość uznania za kwalifikowane wydatków
na cele niezrealizowane z powodu pandemii, wydłużenie
terminów składania wniosków w różnego rodzaju
konkursach o granty i dofinansowania czy wydłużenie
terminów na poprawę złożonych już wniosków.

4



FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY 

CZYM JEST FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY?

Oprócz tego specustawa ma również umożliwić
udzielanie ulg w spłacie należności, przedłużenie
terminów w postępowaniach administracyjnych czy
zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji
administracyjnej.

Z przedmiotowej pomocy mogą skorzystać
samozatrudnieni, mikro, małe i średnie firmy, jednakże
należy zaznaczyć, że samozatrudnieni mogą wnioskować
jedynie o pomoc regionalnego programu operacyjnego,

podobnie zresztą jak mikro i małe firmy. 

Dotacja obrotowa na bieżącą działalność gospodarczą
może być przyznana jedynie tym firmom, które
zanotowały   spadek   obrotów   o   co   najmniej   30  proc.

w dowolnym miesiącu 2020 r. w stosunku do
analogicznego miesiąca z 2019 r.
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KIEDY I GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Nabór wniosków rozpoczął  się  od 15 czerwca 2020

r.  Średni przedsiębiorcy już  mogą  składać  wnioski
do  PARP, o tyle mniejsi muszą śledzić  strony
poświęcone  Regionalnym Programom Operacyjnym. To
oni będą informować, do których instytucji mniejsi
przedsiębiorcy mają zgłosić  się  po wsparcie. Można
przypuszczać,  że każda z tych  instytucji ogłosi z kolei
własny termin naboru wniosków. W  dwóch
województwach podano już  daty (w woj. podlaskim
i opolskim).

Należy pamiętać, że nie ma jednolitych wymogów, każde
województwo może zażądać  innej formy  złożenia
wniosków. Większość  urzędów powiela  jedynie
komunikaty PARP. To oznacza,  że  przedsiębiorcy
muszą  bacznie  śledzić  nowe informacje,

mogą  również  zasięgnąć  informacji poprzez
telefoniczny kontakt z urzędnikami.
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JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DO PARP?

PARP opublikowała szczegółową instrukcję, jak wypełnić
wniosek o dotację na kapitał obrotowy. Część informacji
będzie uzupełniona automatycznie w Generatorze
Wniosków.    Tak   będzie   w   przypadku    większości    pół
w sekcji I („Informacje ogólne o projekcie”). Jedyne pole,

które będzie musiał wypełnić przedsiębiorca w tej sekcji,
to tytuł projektu. PARP sugeruje, by wpisać tam „Dotacja
na kapitał obrotowy <nazwa wnioskodawcy>”. 

Wsekcji II („Wnioskodawca – informacje ogólne”) znajdują
się pola takie jak nazwa wnioskodawcy (zgodnie z nazwą
podaną w CEIDG/KRS), status wnioskodawcy (średni
przedsiębiorca), a także m.in. data rozpoczęcia
działalności czy NIP i REGON. Należy pamiętać, by
wszystkie    podane    informacje    były    zgodne    z    tymi
w CEIDG/KRS.
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JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DO PARP?

W dalszej kolejności przedsiębiorca uzupełnia dane
dotyczące siedziby firmy. Należy pamiętać, że są to
informacje istotniejsze niż mogłoby się wydawać. To od
tych danych zależy, czy przedsiębiorca będzie de facto
ubiegał się o wsparcie z programu Polska Wschodnia czy
Inteligentny Rozwój. Dodatkowo jeśli źródłem
finansowania ma być PIR, to warto zdawać sobie sprawę,

że odrębne środki przeznacza się dla województwa
mazowieckiego,  a  odrębne dla pozostałych województw
z tego programu. 

W sekcji II przedsiębiorca musi też wypełnić pola
dotyczące spadku obrotów. W pierwszej kolejności musi
wybrać, czy wybiera metodę liczenia „miesiąc do
miesiąca” czy rok do roku. O tym, jak ten spadek obrotów
obliczyć, pisaliśmy w tekście Dotacja na kapitał
obrotowy. Co ważne, po wpisaniu wartości system
automatycznie wyliczy wartość procentową, dzięki czemu
przedsiębiorca     upewni     się,     czy     spełnia    kryterium
30-procentowego spadku obrotów.
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JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DO PARP?

Sekcja III i IV wniosku - adres korespondencyjny i osoba
do kontaktów roboczych. PARP przypomina jednak, by
wpisać adres e-mail, który faktycznie jest sprawdzany
przez przedsiębiorcę – agencja będzie tam kierować całą
korespondencję. W sekcji V („Miejsce wykonywania
projektu”) - miejsce powinno być tożsame albo z adresem
siedziby/adresem oddziału w przypadku osób prawnych
albo z adresem stałego/dodatkowego miejsca
wykonywania     działalności    gospodarczej.    Informacje
z sekcji V powinny pokrywać się z tymi z sekcji II.

W sekcji VI z rozwijanej listy przedsiębiorca wybierze
rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.Wskaźniki
produktu        zostaną          uzupełnione        automatycznie
w Generatorze Wniosków, podobnie będzie ze
wskaźnikiem rezultatu. W sekcji VIII („Zakres rzeczowo-

finansowy”), to także zostanie uzupełnione
automatycznie.
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JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DO PARP?

Przedsiębiorca będzie musiał uzupełnić informacje w polu
„wydatki rozliczane ryczałtowo”. W nim można
znaleźć„liczbę zatrudnionych osób” – z listy rozwijanej
należy   wybrać   liczbę   odpowiadającą    liczbie   etatów 

w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy. Kolejnym
edytowalnym polem jest „Liczba stawek” (również z listą
rozwijaną). W tym przypadku przedsiębiorca wybiera
liczbę miesięcy, na które ma zostać przyznane wsparcie.

Po uzupełnieniu obu informacji resztę danych system
wygeneruje automatycznie.

Na    końcu    wniosku    znajdą    się   liczne   oświadczenia,

z którymi przedsiębiorca powinien się zapoznać przed
ostatecznym złożeniem wniosku. Przedsiębiorca będzie
musiał również potwierdzić w dodatkowym dokumencie,

że wszystkie informacje we wniosku i oświadczeniu są
aktualne.
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https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61561:pierwsze-kroki-w-generatorze-wnioskow
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61561:pierwsze-kroki-w-generatorze-wnioskow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#terminy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#terminy
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-dotacje-na-kapital-obrotowy/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-dotacje-na-kapital-obrotowy/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/
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