
Wsparcie udzielane dla podkarpackich przedsiębiorców 

w związku ze stanem epidemii koronawirusa

Stan na 29 maja 2020 r.



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

W okresie od 1 marca do 28 maja 2020 r. Departament 
Wspierania Przedsiębiorczości UMWP:

1. zawarł 17 umów o dofinansowanie, których wartość 
projektów wynosi 271 513 667,47 PLN na kwotę 
dofinansowania 249 176 072,76 PLN

2. wypłacił beneficjentom I Osi RPO WP środki w 
wysokości: 139 850 831 PLN



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

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

Do 29 maja br. podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 1022 wnioski na ochronę 
miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

Opiewają one łącznie na blisko 237 milionów złotych dla 58 034 osób



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu:

• obniżonego czasu pracy – 789 dla 50 145 pracowników, na 
blisko 223 milionów złotych (222 838 746,00 PLN),

• przestoju ekonomicznego – 3000 dla 7 889 pracowników, 
na blisko 14 milionów złotych (13 843 220,00 PLN)

Do 29 maja br. wypłacono wsparcie łącznie dla 62 072 
pracowników, realizując wnioski 923 firm na ponad 106 
milionów złotych (106 444 444,00 PLN) 



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

W kwietniu 2020 r., pierwszym miesiącu działania Tarczy Antykryzysowej, wypłacono 
łącznie wsparcie dla 20 756 osób, na wnioski 353 firm na kwotę ponad 39,5 mln złotych.

Zatem w dwóch miesiącach obowiązywania wsparcia z Tarczy Antykryzysowej, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie na ochronę miejsc pracy wypłacił podkarpackim pracodawcom 
łącznie kwotę 146 mln złotych.

W porównaniu z kwietniem, wysokość wsparcia wypłaconego podkarpackim firmom w maju, 
jest ponad dwukrotnie wyższa.



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Wyszczególnienie udzielonych pożyczek od początku 
działalności do dnia 06.05.2020r. ilość kwota [w zł]

Ze względu na 
pochodzenie środków

Własne 1 200 000,00
Umowa powierzenia 158 49 960 000,00
razem: 159 50 160 00,00

Ze względu na 
przeznaczenie

pożyczka inwestycyjna 1 200 000,00
pożyczka obrotowa 155 47 786 000,00
pożyczka hipoteczna 3 2 174 000,00
razem: 159 50 160 000,00

W ujęciu sektorowym

Produkcja 33 10 490 000,00
Usługi 86 26 258 000,00
Handel 40 13 412 000,00
razem: 159 50 160 000,00

Ze względu na klasyfikację 
MŚP

Mikroprzedsiębiorstwo 105 28 923 000,00
Małe przedsiębiorstwo 41 15 270 000,00
Średnie przedsiębiorstwo 13 5 967 000,00
razem: 159 50 160 000,00



PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.

Udzielone poręczenie przez Fundusz od początku działalności do dnia 28.05.2020r. –
29 poręczeń na kwotę 6 028 952 ,21 PLN

Udzielone prolongaty do dnia 28.05.2020 r. – 32 sztuki



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 1,84%,

• na warunkach rynkowych według stopy 
referencyjnej obliczanej w oparciu 
o Komunikat Komisji Europejskiej. Obecnie 
rozpoczyna się od 2,84%.



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 – 45

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

29 % Pożyczkobiorców którzy zawarli umowę, 
zawnioskowało o pomoc finansową



RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

„Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 2” 

• zawartych umów – 47

• wnioski złożone w związku z koronawirusem: 12, w 
tym: 12 rozpatrzonych (6 - wakacje kredytowe, 6 -
karencja)

26 % Pożyczkobiorców którzy zawarli umowę, 
zawnioskowało o pomoc finansową



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

• Na dzień 15.05.2020 r. zostało złożonych 5 wniosków o obniżenie czynszu/opłaty inkubacyjnej o 40 
%. 



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 128 
usług jest obecnie zatwierdzonych i dostępnych na PPWB (zostały 
pozytywnie zwalidowane),

• rejestracji konta w systemie PPWB dokonało 1089 MŚP, zgłoszeń w 
formie papierowej dostarczyło 822 przedsiębiorców. Zatwierdzone 
firmy – 621,

• wpłynęło 15 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców,



PROJEKT: PODKARPACKA PLATFORMA WSPARCIA BIZNESU

• MŚP złożyły 305 wniosków o refundację usługi rozwojowej

• 74 MŚP podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania
3 807 631,50 PLN (pozostałe wnioski znajdują się na etapie oceny, korekt lub 
przygotowania umów),

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

• 49 MŚP wypłacono dofinansowanie na kwotę 2 360 700,00 PLN



tarcza.podkarpackie.pl


