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Większa pomoc publiczna dla firm w Polsce

11 sieprnia Komisja Europejska zatwierdziła zmiany do polskiego
programu wsparcia dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów w związku z
inwazją Rosji na Ukrainę. Budżet programu został zwiększony o 5,1 mld
euro.
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany, w tym zwiększenie budżetu o
5,1 mld euro (24,5 mld złotych) w porównaniu z obecnym polskim
programem, aby wspierać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w
kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Zmiany zatwierdzono na podstawie
tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję
23 marca 2022 r. i zmienionych 20 lipca 2022 r. na podstawie art. 107
ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w
których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.
30 czerwca 2022 r. Komisja zatwierdziła, w oparciu o tymczasowe
ramy kryzysowe, polski program o wartości 1,2 mld euro (5,5 mld
złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw wszystkich sektorów w
kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Pomoc udzielana w ramach tego
programu
przyjmuje
formę
gwarancji
państwowych
na
produkty
faktoringowe i na nowe pożyczki.
Polska powiadomiła Komisję o zamiarze zmiany obecnego programu
polegającą na zwiększeniu budżetu całkowitego o 5,11 mld euro (24,5
mld złotych). W szczególności całkowity budżet gwarancji państwowych
na produkty faktoringowe wzrośnie z około 209 mln euro (1 mld złotych)
do 793 mln euro (3,8 mld złotych). Jeśli chodzi o gwarancje nowych
pożyczek całkowity budżet wzrośnie z około 939 mln euro (4,5 mld
złotych) do 5,5 mld euro (26,2 mld złotych).
Ponadto Polska zgłosiła Komisji zmianę dotyczącą maksymalnej kwoty
pomocy
w
formie
gwarantowanych
pożyczek
zwłaszcza
dla
nowo
utworzonych przedsiębiorstw. W ramach istniejącego programu maksymalna
gwarantowana pożyczka na beneficjenta byłaby równa (i) 15 proc. jego
średniego całkowitego rocznego obrotu w ostatnich trzech zamkniętych
okresach
obrachunkowych;
lub
(ii)
50
proc.
kosztów
energii
poniesionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
pomoc. Po zmianie taka maksymalna kwota pomocy w formie gwarantowanych
pożyczek będzie w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw obliczana
przy
uwzględnieniu
okresu
istnienia
danego
nowo
utworzonego
przedsiębiorstwa.
Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program, ze zmianami, nadal
jest
konieczny,
właściwy
i
proporcjonalny,
biorąc
pod
uwagę
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konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa
członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami
określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W związku z tym Komisja
zatwierdziła zmiany do polskiego programu na podstawie unijnych zasad
pomocy państwa.
Źródło i więcej informacji
https://poland.representation.ec.europa.eu/news/wieksza-pomoc-publiczn
a-dla-firm-2022-08-11_pl

2 / 2
Phoca PDF

