Zasady udzielania bonów rekompensacyjnych
– Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Stan na dzień 29.04.2020

Kwota alokacji: 198 197 323,13 PLN (Typ projektu A: kwota alokacji wynosi 99 098 661,57 PLN,
Typ projektu B – kwota alokacji wynosi 99 098 661,56 PLN)
Rodzaj wsparcia: DOTACJA BEZZWROTNA – BON REKOMPENSACYJNY
Typ projektów:
Typ projektu A: wnioskodawcą może być wyłącznie MŚP, którego działalność została objęta
całkowitym zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w drodze przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia
5 grudnia 2008 r. (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm), np. gastronomia, branża eventową
i wystawiennicza, usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne, działalność sportowa, rozrywkowa
i rekreacyjna, usługi hotelarskie.
Typ projektu B: wnioskodawcą może być wyłącznie MŚP, które z dniem 10 kwietnia 2020 nie zostało
objęte całkowitym zakazem prowadzenia działalności.
Dla kogo:
1. MŚP, które jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:
•

posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzi działalność gospodarczą na
terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

•

boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz
jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w
porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,

•

na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r.
nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str 1 z późn.
zm).,

•

na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie.

Kwota wsparcia:
1. 9 000,00 PLN na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy
(z wyłączeniem właściciela),

2. W ramach wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego dofinansowanych może zostać
maksymalnie 49 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem właściciela.
3. Wartość dofinansowania dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od
zadeklarowanych do utrzymania etatów. Kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz
kwoty bazowej bonu i będzie wynosić od 9 do 441 tyś zł,
4. podstawą obliczenia wartości dofinansowania są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę.
5. Całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.
MŚP może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o przyznanie grantu.

Na co: na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności
przedsiębiorstwa, w celu utrzymania pełnych etatów (m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów,
zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników, jak również
wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki/kredytu obrotowego).
Ważne: pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych
przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, pod warunkiem, że
przedsiębiorcy nie będą finansować z tego wsparcia tych samych kosztów.
Za co: utrzymanie zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu
rekompensacyjnego oraz niezawieszanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia
uzyskania grantu (tj. otrzymania środków).
Dokumentem potwierdzającym realizację wskaźników będzie Sprawozdanie z rozliczenia Bonu
rekompensacyjnego. W przypadku nieutrzymania miejsc pracy, grantodawca wystąpi o zwrot
wypłaconych środków proporcjonalnie do okresu oraz liczby nieutrzymanych pełnych etatów.
Ułatwienia dla przedsiębiorcy: prosty formularz (dwie strony), nie wymaga podpisu
kwalifikowanego, nie trzeba składać zaświadczeń: pomoc przyznana zostanie na podstawie
oświadczenia przedsiębiorcy.

Terminy:
1. W dniu 4 maja 2020 r. od godziny 12.00 zostanie umożliwiona praca nad wnioskami
w systemie.
2. Nabór wniosków: od dnia 7 maja 2020 r. od godziny 12.00, do dnia 30 października 2020 r.
do godziny 15.00 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy
130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.
Gdzie aplikować: Generator wniosków – dostępny na stronie www.tarcza.malopolska.pl.
Wniosek przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków. Wniosek złożony w
innej formie np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD), wydrukowany lub
zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie rozpatrywany.

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Załącznik nr 1:
Rodzaje działalności objęte całkowitym zakazem prowadzenia ustanowionym w drodze przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm), w szczególności:
a) gastronomia (z wyłączeniem przygotowania i sprzedaży posiłków na wynos albo ich
dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach
transportu);
b) branża eventową i wystawiennicza (promocja, zarządzanie lub organizacja targów,
wystaw, kongresów, konferencji, spotkań, włączając działalności polegające na
zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te
imprezy mają miejsce);
c) zbiorowe formy kultury i rozrywki;
d) projekcja filmów lub nagrań video w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałym
miejscu, działalność klubów filmowych;
e) działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów
f) usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
g) działalność salonów tatuażu i piercingu;
h) usługi związane z poprawą kondycji fizycznej;
i) działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (prowadzenie miejsc spotkań,
klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych działalność basenów, siłowni,
klubów fitness);
j) usługi hotelarskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568));
k) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z
kulturą;
l) handel detaliczny i prowadzenie innej działalności w obiektach handlowych o
powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2:
i.
handel detaliczny właścicieli lub najemców powierzchni handlowej z
wyłączeniem właścicieli lub najemców powierzchni handlowej, których
przeważająca działalność polega na handlu:
 żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 oraz
z 2020 r. poz. 284 i 285),
 produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4
października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. poz. 2227)
innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 artykułów toaletowych,
 środków czystości,
 produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z
późn. zm.6) ), w tym w aptekach lub punktach aptecznych,



wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186),

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 gazet,
 artykułów budowlanych lub remontowych,
 artykułów dla zwierząt domowych lub
 paliw;
ii.
działalność usługowa właścicieli lub najemców powierzchni usługowej, z
wyłączeniem właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność
polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych,
ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie
na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności, oraz w punktach odbioru
przesyłek;
iii.
prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenie działalności usługowej na
wyspach handlowych.
iv.
handel detaliczny najemców powierzchni handlowej, których przeważająca
działalność polega na handlu:
 wyrobami tekstylnymi,
 wyrobami odzieżowymi,
 obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 meblami i sprzętem oświetleniowym,
 sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa
domowego,
 artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
v.
handel detaliczny w soboty jeśli przeważająca działalność polega na sprzedaży
artykułów budowlanych lub remontowych
vi.
prowadzenie wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej,
m) działalność w zakresie usług rehabilitacyjnych;
n) działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których
podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284)


Rodzaj wsparcia:

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

Dla kogo:

dla podmiotów będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, którzy przed
dniem 31 grudnia 2019 roku nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują
się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia covid-19 lub są nią zagrożeni;

Zasięg terytorialny:

przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terenie Małopolski;

Kwota wsparcia:

pożyczka płynnościowa do kwoty 500 tys. zł;

Oprocentowanie:

nieoprocentowane pożyczki płynnościowe udzielane na podstawie:
1) pomocy de minimis;
2) pomocy udzielanej na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji Europejskiej
Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu wspierania
gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19, oraz programów pomocowych
realizowanych na podstawie tej sekcji;
3) W uzasadnionych przypadkach pożyczki będą oprocentowane i udzielane na
warunkach korzystniejszych niż rynkowe w wysokości i zgodnie z zasadami
udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów
finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. W
takim przypadku jednostkowe pożyczki udzielane ostatecznym odbiorcom objęte
będą dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Oznacza to,
że ostateczny odbiorca spłaca wyłącznie ratę kapitałową pożyczki, a odsetki
finansowane są z dotacji.

Okres:

pożyczka jest udzielana na okres maksymalnie 7 lat, za wyjątkiem sytuacji określonej w
ppkt 3 powyżej, wówczas pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 6 lat;

Karencja

Możliwa karencja maksymalnie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki;

Na co:

pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i
zapewnieniem jej płynności finansowej m. in. pokrycie wydatków bieżących, obrotowych
m.in. wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań
handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty,
wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na
dzień 1 lutego 2020 r.;

Warunki rozliczenia:

wydatkowanie środków jednostkowej pożyczki musi zostać należycie udokumentowane.
Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały
przyznane, jest w szczególności faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu
przepisów prawa krajowego. przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w
sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z
przeznaczeniem, na jakie została udzielona;

Terminy:

od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;

Gdzie aplikować:

pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego – wykaz
pośredników dostępny jest na stronie https://pozyczkiunijne.bgk.pl/ofertapozyczek-unijnych/zachowanie-plynnosci-finansowej/

