JAKIEJ POMOCY UDZIELĄ INSTYTUCJE w ramach „tarczy antykryzysowej” (podsumowanie 26 czerwca 2020)



zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od 01.03.2020 do 31.05.2020r. – płatnik
spełniający wymogi ustawy przekazuje wniosek do ZUS, nie później niż do 30.06.2020r. (art. 31zo)
http://riph.pl/1226,zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec---maj-2020-r.html



świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą lub wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło – wniosek składa się do ZUS (art. 15zq)
http://riph.pl/1227,swiadczenie-postojowe-dla-osob-ktore-wykonuja-umowy-cywilnoprawne-umowy-zlecenia-agencyjne.html
http://riph.pl/1228,swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza.html



pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w wysokości do 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej –
nabór wniosków ogłosił Dyrektor właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy (art. 15zzd)
http://riph.pl/1232,niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow-instrument-realizowany-.html



wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pomoc
dla przedsiębiorcy w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu
pracy) – nabór wniosków ogłosił Dyrektor właściwego miejscowo Wojewódzkiego Urzędu Pracy (art. 15g)
http://riph.pl/1233,wsparcie-dla-przedsiebiorcow-na-ochrone-miejsc-pracy-ze-srodkow-funduszu-gwarantowanych-swi.html



dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników (od 50% do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę)
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – nabór wniosków ogłosili Dyrektorzy właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu
Pracy (art. 15zzb)
http://riph.pl/1247,dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-.html



dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (od 50% do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę) dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników – nabór wniosków ogłosili Dyrektorzy
właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy (art. 15zzc)
http://riph.pl/1246,dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcow-sa.html

JAKIEJ POMOCY UDZIELĄ INSTYTUCJE w ramach „tarczy antykryzysowej - finansowej” (podsumowanie 30 kwietnia 2020)


Program "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju" dla Mikrofirm, Małych i Średnich Firm oraz Dużych Firm
http://riph.pl/1269,tarcza-finansowa-pfr-polskiego-funduszu-rozwoju---nowy-program-pomocowy-w-ramach-tarczy-antykry.html
► Tarcza Finansowa PFR dla mikrofilm
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
► Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html
► Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html



Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Gwarancji Płynnościowych
http://riph.pl/1270,specjalne-rozwiazania-przygotowuje-bank-gospodarstwa-krajowego.html



Produkty przygotowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu
http://riph.pl/1271,produkty-przygotowane-przez-agencje-rozwoju-przemyslu--w-ramach-programu-tarcza-antykryzysowa.html
► Leasing operacyjny z karencją w spłacie
► Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
► Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP



Pożyczka Płynnościowa: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w
Poznaniu
http://riph.pl/1285,pozyczka-plynnosciowa-przygotowana-przez-wielkopolski-fundusz-rozwoju.html



Pożyczka płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
http://riph.pl/1286,pozyczka-plynnosciowa-z-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj.html



Dotacje na kapitał obrotowy - pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19- termin: 31.07.2020
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy


Finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID
dla mikro- i małych przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych (urzędy marszałkowskie) przewidywany termin ogłoszenia: lipiec 2020
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/przygotowujemy-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-finansowania-kapitaluobrotowego

