
WSPARCIE UDZIELANE PRZEZ 

AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

Poniżej przedstawiamy Państwu, podstawowe informacje związane z udzieleniem przedsiębiorcom

wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2020 r.

roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2 („Ustawa”). Na ten cel, ARP ma przeznaczyć 1,7 mld złotych.

Kogo dotyczy: przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców -

m.in.: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, spółek

prawa handlowego.

Uwaga!

Wsparcie nie jest udzielane przedsiębiorcom, których trudna sytuacja finansowa nie jest

spowodowana COVID-19, oraz w stosunku do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość

bądź, otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Cel wsparcia: przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie

przedsiębiorcom płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo

stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania

negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Warunek udzielenia wsparcia: o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy - w związku

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - znaleźli się w trudnej sytuacji

finansowej.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie

przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

jak również skali prowadzonej działalności.

Formy udzielanego wsparcia: ARP będzie udzielało wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, za

pomocą oferowanych dotychczas instrumentów finansowych, w szczególności: pożyczek, gwarancji

oraz poręczeń, leasingu oraz innych instrumentów związanych z finansowaniem działalności

gospodarczej.
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Zasady udzielania wsparcia:

1. wsparcie udzielane jest na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku. Złożenie

wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, uzupełnienie braków

formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz inne czynności w toku tego postępowania

(z wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia) może odbywać się za pomocą środków komunikacji

elektronicznej,

2. do wniosku, przedsiębiorca załącza oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową,

stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej,

3. wsparcie udzielane jest na podstawie umowy zawartej między ARP i przedsiębiorcą, w której

ARP określa cel tego wsparcia.

Terminy rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia: niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia jego złożenia. W przypadku braków formalnych wniosku, ARP wzywa przedsiębiorcę do

jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub

innych form finansowania (z wyłączeniem umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga

przekazania finansowania w całości, lub gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia).

Główne postanowienia umowy wsparcia: umowa o wsparcia określa w szczególności: strony umowy,

przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia, zasady oraz terminy

przekazywania udzielonego wsparcia, zasady i terminy zwrotu wsparcia, uprawnienia ARP w zakresie

kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki przedsiębiorcy w zakresie informowania oraz

raportowania na temat sposobu wykorzystania wsparcia oraz bieżącej sytuacji finansowej

przedsiębiorcy, formy zabezpieczenia umowy, zasady raportowania z wykorzystania wsparcia, zasady

odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, warunki dokonywania

zmian i rozwiązania umowy.

Na bieżąco monitorujemy sytuację i, jak najszybciej będzie to możliwe, przekażemy Państwu
najważniejsze informacje za pomocą newslettera. Zachęcamy też do śledzenia naszych mediów
społecznościowych.
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