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epidemii 
30 marca 2020 
 

Komisja Europejska (Komisja) przyjęła tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w kontekście trwającej epidemii COVID-19, które mają na celu 
wskazania dopuszczalnych środków pomocy państwa dla przedsiębiorców, 
głównie MŚP    

Komisja określiła tymczasowe środki pomocy państwa, które jej zdaniem są uzasadnione celem jakim 
jest „zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”. Zgodnie z art. 107 
ust. 3 lit b) TFUE mogą one zostać uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Skorzystanie z pomocy 
wymaga jednak udowodnienia przez państwa członkowskie tzw. testu proporcjonalności. Muszą one 
wykazać, że środki pomocy są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne¸  mając na uwadze ryzyka 
zakłócenia konkurencji na rynku. 

Komisja dopuszcza możliwość udzielenia: 

• dotacji bezpośrednich,  

• zaliczek zwrotnych lub  

• korzyści podatkowych. 

Kwota takiej pomocy udzielonej przedsiębiorcy nie powinna przekraczać 800.000 euro.  
W przypadku  przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rolnictwa, rybołówstwa  
i akwakultury, nie powinna przekroczyć 120.000 euro – dla przedsiębiorców z sektora rybołówstwa  
i akwakultury oraz 100.000 euro – dla przedsiębiorców z sektora produkcji produktów rolnych.  

• gwarancji kredytowych udzielanych na maksymalnie sześć lat.  
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Zgodnie z wytycznymi, gwarancja może obejmować pożyczki przeznaczone na inwestycje oraz 
pożyczki służące pokryciu zapotrzebowania na kapitał obrotowy.  

• subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek, gdzie umowa pożyczki powinna być 
ograniczona do maksymalnie sześciu lat i musi zostać zawarta najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2020 r.  

Pomoc w formie gwarancji publicznych i obniżonych stóp procentowych może zostać udzielona 
przedsiębiorstwom bezpośrednio lub poprzez instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe. 
Banki mogą wiec również pośrednio uzyskać korzyść z programów pomocowych. Muszą wiec wykazać, 
że korzyści płynące z pomocy trafiają w przeważającej mierze do przedsiębiorców.  

Ponieważ wskutek obecnie trwającej epidemii w niektórych krajach ochrona ubezpieczeniowa ryzyka 
zbywalnego kredytów eksportowych może nie być dostępna. Komisja, w szczególnych przypadkach, 
przyznaje również prawo do udzielenia krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych 
przez państwo.  

Z uwagi na trwającą epidemię, ogłoszone przez Komisję zasady będą miały zastosowanie od 19 marca 
do 31 grudnia 2020 r.  
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