
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 10, fax 22 273 70 11, www.gov.pl/web/fundusze-regiony, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pismo spełnia zasady dostępności.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

data: 10 sierpnia 2020

znak sprawy: DRP-IIa.053.5.2020.MP

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP 

Dotyczy: odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Artura Dunina 
podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2020 r.

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pana  Senatora Artura Dunina w sprawie wsparcia na 

kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, 

przestawiam stosowne wyjaśnienia.

W ramach programów finansowanych ze środków europejskich przygotowano wiele 

instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formach 

zwrotnych, na przykład pożyczek. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, których 

sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią, a także do tych, którzy chcą 

dostosować swoją firmę do działalności w czasach pandemii czy uczestniczą 

w łańcuchach dostaw. W zależności od instrumentu wsparcie ma charakter inwestycyjny 

lub służy do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Może też obejmować wydatki z tych 

dwóch kategorii.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w porozumieniu z regionami, które pełnią 

funkcje Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO), 

przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Mogą z niego 

skorzystać firmy, które odczuwają skutki pandemii. Uwzględniono w nim potrzeby 

zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczące wsparcia na finansowanie kosztów 

utrzymania działalności gospodarczej. 
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Średnie firmy korzystają z takiego narzędzia  w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Ostateczną decyzję o uruchomieniu wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 

warunkach i terminach jego udzielania w każdym województwie podejmuje instytucja 

zarządzająca danym regionalnym programem operacyjnym. Funkcję tę pełnią 

poszczególne urzędy marszałkowskie. 

Na skorzystanie z ww. instrumentu zdecydowała się większość Instytucji Zarządzających 

RPO. Część z nich stosuje schemat z pewnymi modyfikacjami, głównie poprzez 

koncentrację na wybranych branżach lub sektorach, czy też zwiększenie poziomu spadku 

obrotów. W ramach RPO Woj. Łódzkiego co do zasady wsparcie na kapitał obrotowy w 

oparciu o ramy zaproponowane przez MFiPR będzie realizowane dla wszystkich mikro i 

małych firm – zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ RPO prace związane z 

wdrożeniem schematu są finalizowane.

Na skorzystanie z ram zaproponowanych przez MFiPR nie zdecydowało się kilka 

województw. Nie oznacza to jednak braku wsparcia dla firm dotkniętych pandemią w tych 

regionach – regiony te wdrożyły już lub wdrażają opracowane przez siebie schematy 

wsparcia, w  których jest możliwość uzyskania wsparcia na finansowanie kapitału 

obrotowego: 

 RPO Woj. Lubuskiego (instrument wsparcia kapitału obrotowego w połączeniu 

z inwestycjami), 

 RPO Woj. Małopolskiego (nabór na finansowanie kapitału obrotowego 

przeprowadzony na początku maja br. wg zasad opracowanych przez IZ, jednakże 

zbliżonych do zharmonizowanego produktu, planowany kolejny nabór dla 

samozatrudnionych), 

 RPO Woj. Śląskiego (instrument wsparcia kapitału obrotowego w połączeniu z 

inwestycjami).

Dotychczas przeprowadzono nabory dla schematu wsparcia zaproponowanego przez 

MFiPR w RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Dolnośląskiego, Lubelskiego, Opolskiego, 

Podlaskiego, Pomorskiego. W ramach RPO Woj. Mazowieckiego nabór  trwał od 30.07 

do 7.08.2020. W RPO Woj. Świętokrzyskiego nabór ogłoszony w dniu 28.07 został 

anulowany ze względu na awarię systemu. Pozostałe regiony planują uruchomienie 

naboru w sierpniu br. (RPO Woj. Podkarpackiego, Warmińsko-Mazurskiego, 

Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego). W odniesieniu do RPO Woj. Łódzkiego, 
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zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

ogłoszenie konkursu na kapitał obrotowy w oparciu o opracowany przez MFiPR schemat 

dotacyjny, przewidziane jest na III kwartał br.

Z poważaniem

z up. Ministra

Waldemar BudaWaldemar Buda

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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