
Wsparcie udzielane dla podkarpackich przedsiębiorców 

w związku ze stanem epidemii koronawirusa

Stan na 10 listopada 2020 r.



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Od 1 marca do 10 listopada 2020 r. Departament 
Wspierania Przedsiębiorczości:

1. Zawarł 76 umów o dofinansowanie, których wartość 
projektów wynosi 467 523 772,36 PLN na kwotę 
dofinansowania 367 075 143,64 PLN,

2. Wypłacił beneficjentom I Osi RPO WP środki 
w wysokości: 394 149 121,00 PLN.



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Pożyczka płynnościowa

 Pożyczka płynnościowa to wsparcie Województwa Podkarpackiego skierowane do 
przedsiębiorstw na łagodzenie skutków spowodowanych stanem epidemicznym związanym 
z COVID -19. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył na ten 
cel kwotę w wysokości 220 milionów PLN.

 Pożyczka w wysokości do 600 tyś PLN będzie przyznawana dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw na okres spłaty do 72 miesięcy. W ramach tego produktu będą mogły zostać 
sfinansowane wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej 
płynności finansowej Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące lub 
obrotowe w tym np.: wynagrodzenia pracowników (w tym należne składki ZUS, US), spłatę 
zobowiązań handlowych itp.

 Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać u wybranych Pośredników Finansowych.



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Pożyczka płynnościowa

Na dzień 09.11.2019 według danych z POIF podpisano 417 umów z ostatecznymi 
odbiorcami wsparcia na łączną kwotę 110 188 341,00 PLN, z czego wypłacono 
96 150 341,00 PLN.



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Pożyczka płynnościowa

Pośrednicy Finansowi:

1. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj (12 mln PLN)
2. Regionalna Izba Gospodarcza, ul.1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola (20 mln PLN)
3. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice (24 mln 

PLN)
4. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.”, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec (28 mln PLN)
5. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2 A, 26-200 Końskie 

(32 mln PLN)
6. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (37 mln PLN)
7. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.”, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec (42 mln PLN) 



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Granty na kapitał obrotowy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt nr RPPK.01.06.00-18-0001/20
„Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - wsparcie grantowe”. Priorytet I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro
i małych przedsiębiorstw’’.

Stan realizacji Projektu: na dzień 09.11.2020 

Przygotowane umowy: 507 szt.



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Granty na kapitał obrotowy

Liczba umów podpisanych na dzień 09.11.2020r.: łącznie 180
W tym: 
- liczba podpisanych umów – branża turystyczna i okołoturystyczna – 65 
https://rarr.rzeszow.pl/projekty/dotacje-na-kapital-obrotowy/#1602568315153-43b371e3-3897

- liczba podpisanych umów – branża pozostała – 115
https://rarr.rzeszow.pl/projekty/dotacje-na-kapital-obrotowy/#ogloszenie

Kwota wypłaconych grantów na dzień 09.11.2020r.: 
- branża turystyczna i okołoturystyczna – 2 322 804,50 zł (51 umów)
- branża pozostała – 4 072 836,85 zł (102 umowy)

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/dotacje-na-kapital-obrotowy/#1602568315153-43b371e3-3897
https://rarr.rzeszow.pl/projekty/dotacje-na-kapital-obrotowy/#ogloszenie


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

Wraz z aktywacją 1 kwietnia 2020 roku rządowej Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Od 1 do 30 października 2020 roku podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 130 
wniosków na dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

Opiewają one na prawie 7 milionów złotych (6 951 141 zł), dla 1858 osób. 



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu:

- obniżonego czasu pracy – 2 dla 2 pracowników, na 2 092 złotych,

- przestoju ekonomicznego – 5 dla 8 pracowników, na 28 tysięcy złotych,

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem – 123 dla 1848
pracowników, na 6,9 miliona złotych.

W tym okresie wypłacono wsparcie łącznie dla 10 135 pracowników, realizując wnioski 576 firm
na ponad 25 milionów złotych.



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Od końca czerwca, po wprowadzeniu tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. można składać nowe, 
uproszczone wnioski. W stosunku do wcześniejszych nie ma wymogu obniżania wymiaru czasu 
pracy ani zawierania porozumień z załogą. Jednocześnie wciąż istnieje, równolegle, możliwości 
ubiegania się wsparcie na dotychczasowych zasadach.
Obecnie można składać wnioski o wsparcie za październik (do 31 października), listopad
i grudzień.

Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa
w art. 15g i art. 15gg ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw,
mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej od chwili jej uruchomienia
1 kwietnia 2020 roku wypłacił podkarpackim przedsiębiorcom wsparcie w wysokości:

- w kwietniu - 40 milionów złotych,

- w maju - 106 milionów złotych,

- w czerwcu - 107 milionów,

- w lipcu - 69 milionów złotych,

- w sierpniu - 74 miliony złotych,

- we wrześniu – 44 miliony złotych.

- w październiku – 25 milionów złotych.

Od 1 kwietnia do 30 października br. wsparcie to wyniosło łącznie 465 milionów
złotych.



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Wyszczególnienie udzielonych pożyczek od początku 
działalności do dnia 04.11.2020r. ilość kwota [w zł]

Ze względu na 
pochodzenie środków

Własne 1 200 000,00
Umowa powierzenia 187 62 371 000,00
razem: 188 62 571 000,00

Ze względu na 
przeznaczenie

pożyczka inwestycyjna 1 200 000,00
pożyczka obrotowa 177 53 827 000,00
pożyczka hipoteczna 10 8 544 000,00
razem: 188 62 571 000,00

W ujęciu sektorowym

Produkcja 40 12 940 000,00
Usługi 108 36 219 000,00
Handel 40 13 412 000,00
razem: 188 62 571 000,00

Ze względu na klasyfikację 
MŚP

Mikroprzedsiębiorstwo 125 35 944 000,00
Małe przedsiębiorstwo 48 19 360 000,00
Średnie przedsiębiorstwo 15 7 267 000,00
razem: 188 62 571 000,00



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Udzielone poręczenie przez Fundusz od początku działalności do dnia 04.11.2020r. –
29 poręczeń na kwotę 6 028 952,21 PLN

Udzielone prolongaty do dnia 04.11.2020 r. – 40 sztuk



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Pożyczki płynnościowe dla MŚP

PFR wprowadzając nowe pożyczki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy mocno
odczuwają recesje i mają trudności związane z panującą pandemią. Aby maksymalnie ułatwić dostęp
do tych pożyczek proponuje możliwie szybką ścieżkę dostępu do finansowania. Nie wymaga w tym
przypadku od przedsiębiorcy przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US (jedynie oświadczenia), także
nie jest konieczne robienie biznesplanu czy prognoz ( nie dotyczy pożyczki branżowej, gdzie będą
wymagane prognozy). Pożyczki te będą traktowane priorytetowo, tak aby maksymalnie skrócić czas na
ich oczekiwanie. Także forma zabezpieczenia w głównej mierze oparta o weksel in blanco jest prosta
i szybka w realizacji. Przedsiębiorca ubiegający się o te pożyczki musi jedynie wypełnić wniosek
i zebrać dokumenty wymienione na stronie PFR.



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Pożyczki płynnościowe dla MŚP

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

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

• zobowiązania publiczno-prawne,

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

• zatowarowanie, półprodukty itp.,

• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

Z pożyczek finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy
Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Oprocentowanie pożyczek: zmienne od 1,29%



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Pożyczki płynnościowe dla MŚP

Kwota pożyczki do 100 tys. zł.

• Okres finansowania: do 36 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy) 
• Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi  

Komisji Europejskiej 
• Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
• Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku
• Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń 

ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Pożyczki płynnościowe dla MŚP

Kwota pożyczki do 150 tys. zł.

• Okres finansowania: do 60 miesięcy  (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
• Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi  

Komisji Europejskiej 
• Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
• Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku
• Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń 
• ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Pożyczki płynnościowe dla MŚP

Pożyczka branżowa do 300 tys. zł ( turystyka, gastronomia i usługi noclegowe)

• Okres finansowania: do 72 miesięcy ( karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
• Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie 
• z wytycznymi  Komisji Europejskiej 
• Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
• Okres udzielania pożyczki do 30.06.2021 roku
• Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń 

ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Pożyczki płynnościowe dla MŚP

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od 
dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów 
potwierdzających wydatkowanie środków. 

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest 
faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego. 

Więcej informacji o ofercie na stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na 
Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Zmiany w dwóch instrumentach finansowych udzielanych przez 
RARR S.A. - „Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 1”, „Pożyczka 
Standardowa - Innowacyjna 2”

Instrumenty Finansowe „Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 1” i 
„Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 2" są finansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa.

Celem Projektów jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z 
terenu województwa podkarpackiego dostępu do kapitału zewnętrznego w 
formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

Środki pożyczki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego.



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Pożyczkę można wykorzystać na cele rozwojowo - inwestycyjne, w tym:

• w ramach komponentu standardowego maksymalnie do 500 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 wsparcie przedsięwzięć rozwojowych (np. zakup maszyn, urządzeń, 

wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, modernizacja i 
adaptacja zakładów produkcyjnych) z okresem kredytowania do 96 miesięcy 

 z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku 
z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. (np. środki 
obrotowe, koszty bieżące) z okresem kredytowania do 96 miesięcy

• w ramach komponentu innowacyjnego powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych w zakresie zakupu 
wyłącznie nowych środków trwałych z okresem kredytowania do 120 miesięcy.



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Oprocentowanie pożyczki:

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, 
zgodnie z zasadami udzielania pomocy de 
minimis. Obecnie wynosi 1,35%,

• na warunkach rynkowych według stopy 
referencyjnej obliczanej w oparciu 
o Komunikat Komisji Europejskiej. Obecnie 
rozpoczyna się od 2,35%.



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

W porównaniu z pierwotną wersją ww. instrumentów finansowych wprowadzone zmiany 
dotyczyły:

• zwiększenia maksymalnej wysokości pożyczki z 300 000,00 zł do 500 000,00 zł
w ramach komponentu standardowego oraz z powyżej 300 000,00 zł do 600 000,00 zł
do powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł w ramach komponentu innowacyjnego,

• wydłużenia okresu kredytowania z maksymalnie do 60 miesięcy do maksymalnie 96
miesięcy w przypadku komponentu standardowego oraz z maksymalnie do 84
miesięcy do maksymalnie 120 miesięcy w przypadku komponentu innowacyjnego,

• wprowadzenie możliwości wykorzystania udzielonej pożyczki na zapewnienie
płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami
spowodowanymi epidemią COVID-19 (np. środki obrotowe, koszty bieżące).



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Ponadto z uwagi na stan epidemii, niosący konsekwencje dla sektora MŚP, RARR S.A. 
przygotował propozycję pomocy pożyczkobiorcom mającym trudności w spłacie 
zaciągniętych pożyczek w ramach umów z BGK. 

Do wyboru jest jedna z trzech propozycji:

• dodatkowej 6-miesiecznej karencji w spłacie rat kapitałowych z jednoczesnym 
wydłużeniem okresu  obowiązywania umowy pożyczkowej,

• 4-miesięcznych wakacji kredytowych od spłaty rat kapitałowo-odsetkowych 
z jednoczesnym wydłużeniem okresu obowiązywania umowy pożyczkowej,

• obniżenia oprocentowania pożyczki.



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

„Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 1” 

• zawartych umów – 46

• wnioski złożone w związku z koronawirusem: 13, w tym: 
13 rozpatrzonych (4 - wakacje kredytowe, 9 - karencja)

28% Pożyczkobiorców którzy zawarli umowę, zawnioskowało 
o pomoc finansową



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

„Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 2” 

• zawartych umów – 64

• wnioski złożone w związku z koronawirusem: 14, w 
tym: 14 rozpatrzonych (6 - wakacje kredytowe, 8 -
karencja)

22% Pożyczkobiorców którzy zawarli umowę, 
zawnioskowało o pomoc finansową



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

„Pożyczka płynnościowa” 

Zawartych umów ogółem : 14

Liczba złożonych wniosków: 231, w tym ocenionych: 24



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Obniżenie stawki czynszu/opłaty inkubacyjnej dla przedsiębiorców zlokalizowanych w 
Kompleksie Inkubatora Technologicznego oraz Preinkuabtorze Akademickim PPN-T Aeropolis

• W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz nadzwyczajną zmianą stosunków 
gospodarczych w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. wprowadziła obniżenie stawki czynszu/opłaty inkubacyjnej wszystkim 
przedsiębiorcom, z którymi zawarła umowy najmu celem prowadzenia działalności gospodarczej 
(obniżka obejmuje także inne umowy, w tym inkubacji, których przedmiotem jest najem, bądź 
dzierżawa lokalu). Czynsz/opłata inkubacyjna została obniżona o 40% w stosunku do wartości 
określonej w umowach

• Zniżkę otrzyma przedsiębiorca, który złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z obligatoryjnymi 
załącznikami oraz wykaże spadek obrotów gospodarczych

• Zostało złożonych 22 wnioski o obniżenie czynszu/opłaty inkubacyjnej o 40 %. 



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Obniżenie stawki czynszu/opłaty inkubacyjnej dla przedsiębiorców zlokalizowanych w 
Kompleksie Inkubatora Technologicznego oraz Preinkuabtorze Akademickim PPN-T Aeropolis

W okresie pandemii Coronavirusa zostało złożonych 20 wniosków o obniżenie czynszu/opłaty
inkubacyjnej o 40 %, z tego – dane ostateczne:

- 17 wniosków oceniono pozytywnie
- 1 firma sama zrezygnowała z ubiegania się o dodatkową zniżkę,
- 2 firmy nie kwalifikowały się do pozytywnej oceny.



PROJEKT: PODKARPACKA PLATFORMA WSPARCIA BIZNESU

• 325 Dostawców Usług dokonało rejestracji konta na PPWB. Są oni 
na różnym etapie wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Do tej pory 
zatwierdzono 61 Dostawców Usług,

• zarejestrowani Dostawcy Usług zgłosili 131 usług, z czego 131 
usług jest obecnie zatwierdzonych i dostępnych na PPWB (zostały 
pozytywnie zwalidowane),

• rejestracji konta w systemie PPWB dokonało 1105 MŚP, zgłoszeń w 
formie papierowej dostarczyło 841 przedsiębiorców. Zatwierdzone 
firmy – 642,

• wpłynęło 15 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców,
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• MŚP złożyły 308 wniosków o refundację usługi rozwojowej

• 78 MŚP podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania
3 966 804,00 PLN (pozostałe wnioski znajdują się na etapie oceny, korekt lub 
przygotowania umów),

• 70 MŚP w celu uzyskania refundacji złożyło dokumenty potwierdzające wykonanie 
usługi,

• 51 MŚP wypłacono dofinansowanie na kwotę 2 554 200,00 PLN



tarcza.podkarpackie.pl
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