Lista instrumentów pomocowych związanych z COVID-19 oraz zakres zmian wynikających z decyzji KE nr SA.62078 (2021/N)
*1 lutego 2021 r. został opublikowany Komunikat Komisji – Piąta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19
(dalej: Tymczasowe ramy) oraz zmiana załącznika do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych, którym Komisja przede wszystkim wydłużyła możliwość stosowania środków pomocowych określonych w Tymczasowych ramach do 31
grudnia 2021 r. oraz dostosowała (zwiększyła) pułapy pomocy określone w sekcjach 3.1 i 3.12 Tymczasowych ram. Mając na uwadze powyższe, podmioty odpowiedzialne za poszczególne polskie
programy pomocowe dokonały analizy potrzeb wprowadzenia do programów ww. modyfikacji. Na podstawie przekazanych przez podmioty odpowiedzialne wkładów, UOKiK 23 lutego 2021 r.
przesłał do Komisji notyfikację grupową, co umożliwiło Komisji przyjęcie 16 marca 2021 r. jednej decyzji dotyczącej wszystkich zgłoszonych zmian - decyzja KE nr SA.62078 (2021/N). Niniejsza lista
ma charakter jedynie pomocniczy - szczegółowe informacje w zakresie zmian poszczególnych środków znajdują się w treści ww. decyzji.
Przedłużenie programu
Zwiększenie limitu
pomocowego do
Nazwa środka (numer programu)
pomocy (TAK/NIE/NIE 31 grudnia 2021 r.
DOTYCZY)
(TAK/NIE/NIE
DOTYCZY)
Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.1. Tymczasowych ram
NIE DOTYCZY - zmiana
NIE DOTYCZY - zmiana
programu będzie
Dopłaty do oprocentowania kredytów programu będzie
1.
przedmiotem
SA.56979(2020/N)
przedmiotem
samodzielnej
samodzielnej notyfikacji
notyfikacji
Pożyczki umarzalne na pokrycie bieżących kosztów
2. prowadzenia działalności gospodarczej dla
TAK
TAK
mikroprzedsiębiorców - SA.56922(2020/N)
Zwolnienie z podatku od nieruchomości 3.
TAK
TAK
SA.56922(2020/N)
4. Dotacje dla instytucji kultury - SA.57282(2020/N)
Zwrot kosztów przystosowania
stanowiska pracy do potrzeb pracowników
5.
niepełnosprawnych dla pracodawców w trudnej sytuacji
ekonomicznej - SA.56922(2020/N)
Miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych dla
6.
pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej SA.56922(2020/N)
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
7. pracownikowi niepełnosprawnemu dla pracodawców w
trudnej sytuacji ekonomicznej - SA.56922(2020/N)
Zwrot kosztów dla ZCHP w trudnej sytuacji ekonomicznej
- SA.56922(2020/N)
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
9. niepełnosprawnych dla pracodawców w trudnej sytuacji
ekonomicznej - SA.56922(2020/N)
8.

Podstawa prawna zmienionego środka

art. 2-14 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
COVID-19
art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa covid)
art. 15p ustawy covid

TAK

TAK

art. 15m ustawy covid

TAK

TAK

art. 26, art. 68ge ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji)

TAK

TAK

art. 26a, art. 68ge ustawy o rehabilitacji

TAK

TAK

art. 26d, art. 68ge ustawy o rehabilitacji

TAK

TAK

art. 32, art. 68ge ustawy o rehabilitacji

TAK

TAK

art. 41, art. 68ge ustawy o rehabilitacji

Tarcza finansowa dla mikro małych i średnich
przedsiębiorstw - SA.56996(2020/N); zmiana:
10.
SA.59758(2020/N)
Dotacje lub pomoc zwrotna w ramach programów
11. operacyjnych na lata 2014-2020 - SA.57015(2020/N)

NIE

TAK

TAK

art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (dalej: ustawa o
systemie instytucji rozwoju)

TAK

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w
sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Pomoc publiczna udzielana w uproszczonej formie
wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii
12. finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w
celu wspierania polskiej gospodarki - SA.57191(2020/N)

TAK

TAK

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w
sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków
instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z
instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w
celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i
13. opłaty przekształceniowej za 2021 r. - SA.57726(2020/N)

NIE

NIE

art. 15ja ustawy covid

Niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za
14. użytkowanie - SA.57726(2020/N)

NIE

NIE

art. 15jb ustawy covid

Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za
15.
użytkowanie - SA.57726(2020/N)

NIE

NIE

art. 15jd ustawy covid

Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i
16. opłaty przekształceniowej za 2021 r. - SA.59915(2020/N)

NIE

NIE

art. 15jca ustawy covid

Dodatkowe świadczenia postojowe oraz zwolnienie z
obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
17.
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 czerwca 2020
r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. - SA.58102(2020/N)
Pomoc publiczna udzielana przez Lasy Państwowe 18. SA.58185(2020/N)
Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0 (subwencje zwrotne dla
mikroprzedsiębiorców z określonych branż) 19.
SA.59763(2020/N)
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz
zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad
20.
2020 (branżowe) - SA.60376(2020/N)

NIE DOTYCZY - zmiana
NIE DOTYCZY - zmiana
programu jest
programu jest
przedmiotem
art. 15zs1 oraz art. 31zo ust. 8 ustawy covid
przedmiotem
samodzielnej
samodzielnej notyfikacji
notyfikacji

NIE

NIE

art. 50 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

NIE

TAK

art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju

TAK

TAK

art. 15zs2 oraz art. 31zo ust. 10 ustawy covid

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i
21. małych przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy
(branżowe) - SA.60376(2020/N)

TAK

TAK

art. 15zze4 ustawy covid

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dotacja) ze
22. środków FGŚP (branżowe) - SA.60376(2020/N)

TAK

TAK

art. 15gga ustawy covid

TAK

art. 15zzzd ustawy covid

TAK

Rozporządzenie 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

TAK

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w
sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

TAK

Rozporządzenie 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

NIE DOTYCZY

TAK

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w
sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.2. Tymczasowych ram
23.

Pomoc w formie gwarancji kredytowych SA.56876(2020/N)

Pomoc publiczna udzielana w formie gwarancji
24.
finansowanych z funduszy UE - SA.56896(2020/N)
Pomoc publiczna udzielane w formie gwarancji
finansowanych z instrumentów inżynierii finansowej
25.
podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu
wspierania polskiej gospodarki - SA.57065(2020/N)

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.3. Tymczasowych ram

26.

Pomoc publiczna udzielana w formie pożyczek
finansowanych z funduszy UE - SA.56896(2020/N)

Pomoc publiczna udzielane w formie pożyczek
finansowanych z instrumentów inżynierii finansowej
27.
podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu
wspierania polskiej gospodarki - SA.57065(2020/N)

NIE DOTYCZY

28.

Pożyczki płynnościowe (Tarcza dla dużych
przedsiębiorstw) - SA.57306(2020/N)

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY - osobna
decyzja w sprawie
zmiany tego programu

art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju

29.

Pożyczki preferencyjne (Tarcza dla dużych
przedsiębiorstw) - SA.57054(2020/N)

NIE DOTYCZY

TAK

art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju

Pożyczki dla tour-operatorów (tarcza turystyczna) 30.
SA.58102(2020/N)

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY - zmiana
programu jest
art. 15 ka, kb i kc covid
przedmiotem
samodzielnej notyfikacji

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.6.-3.8. Tymczasowych ram
Pomoc na działalność badawczo-rozwojową związaną z
wystąpieniem pandemii COVID-19, pomoc inwestycyjna
na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania
do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu
31.
pandemii COVID-19 oraz pomoc inwestycyjna na
produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii
COVID-19, udzielana w ramach programów operacyjnych
na lata 2014-2020 - SA.57519(2020/N)

NIE DOTYCZY

TAK

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w
sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z
wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą
do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących
zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów
służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na
lata 2014-2020

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.9. Tymczasowych ram
32.

Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości SA.56922(2020/N)

NIE DOTYCZY

TAK

art. 15q ustawy covid

33.

Odroczenia i rozłożenia na raty podatku udzielane na
podstawie Ordynacji podatkowej - SA.57172(2020/N)

NIE DOTYCZY

TAK

art. 15zzzh ust. 2 ustawy covid

TAK

art. 15zzb ustawy covid

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.10. Tymczasowych ram
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
34. pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne dla
NIE DOTYCZY
MŚP - SA.56922(2020/N)
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami
35.
fizycznymi niezatrudniającymi pracowników SA.56922(2020/N)

NIE DOTYCZY

TAK

art. 15zzc ustawy covid

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne dla
36.
organizacji pozarządowych i organizacji pożytku
publicznego - SA.56922(2020/N)

NIE DOTYCZY

TAK

art. 15zze ustawy covid

TAK

art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju

TAK

art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.11. Tymczasowych ram

37.

Tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw - inwestycje
kapitałowe - SA.57055(2020/N)

NIE DOTYCZY

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.12. Tymczasowych ram
Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0 (subwencje zwrotne na
38. pokrycie części niepokrytych kosztów stałych dla
przedsiębiorstw z określonych branż) - SA.59763(2020/N)

NIE

Instrumenty zatwierdzone na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b TFUE

39.

Umorzenie pożyczek preferencyjnych (Tarcza dla dużych
przedsiębiorstw) - SA.57054(2020/N)

NIE DOTYCZY

TAK

art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju

TAK

art. 15zzzd ustawy covid

Instrument zatwierdzony na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b TFUE

40.

Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 -Gwarancje
faktoringu - SA.57452(2020/N)

NIE DOTYCZY

