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Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim 
przedsiębiorstwem, które jednocześnie 
spełnia wszystkie wskazane poniżej 
warunki:

posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowa-
dzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadze-
nia działalności na terenie województwa małopolskiego, co 
znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych (wpis 
do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie 
prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa 
małopolskiego,

boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały 
wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjo-
nowaniu 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. prowadziło działalność gospo-
darczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało 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 za-
stosowaniu 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 zalegało z płatnościami po-
datków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 
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Co to oznacza?

Możesz uzyskać wsparcie w wysokości 9 000,00 PLN na 
każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wy-
miarze czasu pracy (z wyłączeniem właściciela).

W ramach wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjne-
go dofinansowanych może zostać maksymalnie 49 eta-
tów w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem wła-
ściciela.

Wartość dofinansowania dla pojedynczego przedsiębior-
stwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania 
etatów. Kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz 
kwoty bazowej bonu i będzie wynosić od 9 do 441 tys. zł,

Podstawą obliczenia wartości dofinansowania są wy-
łącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy 
o pracę.

Całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% 
kosztów objętych wnioskiem.

Ważne:

Twoja firma może zawrzeć wyłącznie jedną umowę  
o przyznanie tej formy wsparcia!

!
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Na co możesz przeznaczyć 
środki z bonu?

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, wyna-
grodzeń pracowników, jak również jako zabezpieczenie 
pożyczki/kredytu obrotowego).

Za co możesz otrzymać bon?

Za utrzymanie zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego 
oraz niezawieszanie działalności gospodarczej w okresie  
3 miesięcy od dnia otrzymania środków.

Dokumentem potwierdzającym realizację warunków wska-
zanych powyżej będzie Sprawozdanie z rozliczenia Bonu re-
kompensacyjnego. W przypadku nieutrzymania miejsc pra-
cy, będziesz zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków 
proporcjonalnie do okresu oraz liczby nieutrzymanych peł-
nych etatów.

Ważne:

pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza Twojej fir-
my ze skorzystania 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.

!



Pakiet 
Przedsiębiorczości

4

Przygotowaliśmy dla Ciebie ułatwienia

Prosty formularz (dwie strony), który nie wymaga podpisu 
kwalifikowanego, nie musisz składać zaświadczeń - pomoc 
przyznana zostanie na podstawie Twojego oświadczenia.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Generator wniosków dostępny jest na stronie 
www.tarcza.malopolska.pl.

Termin

  Nabór wniosków - od 7 maja 2020 r. od godziny 12.00   
do 30 października 2020 r. do godziny 15.00 lub do 
momentu, gdy wartość bonów w złożonych wnioskach 
przekroczy 130% kwoty przeznaczonej na to działanie.

Ważne:

Wniosek przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem 
generatora. 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.

!

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków 
jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Lista zawierająca typy działalności objęte tą formą wsparcia dostępna na stronie: 
https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/skorzystaj-ze-wsparcia/bony-rekompensacyjne
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