„Przewodnik dla Pośredników Finansowych” w projekcie pozakonkursowym
„Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu
Przedsiębiorczości Społecznej”

XI. Sytuacja nadzwyczajna w związku z COVID-19
1. W związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z epidemią wirusa COVID-19, w celu
zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych w obszarze
sektora ekonomii społecznej, do Projektu zostają wprowadzone zmiany o charakterze
tymczasowym, mające na celu finansowe wsparcie dla Ostatecznych Odbiorców.
2. Modyfikacje parametrów dostępnych pożyczek polegają na:
1) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy, tj.:



do 6 lat dla pożyczki na start,
do 8 lat dla pożyczki na rozwój;

2) wydłużeniu karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla nowo
udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła
się jeszcze spłata kapitału zgodnie z harmonogramem spłaty;
3) wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat
kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, w zależności od indywidualnych
uzgodnień z Ostatecznymi Odbiorcami, na okres do 6 miesięcy, przy czym
termin spłaty zostaje prolongowany o czas wakacji kredytowych;
4) obniżeniu oprocentowania pożyczek o wartości:
a) do 100 tys. zł do poziomu:
• ½ stopy redyskonta weksli NBP,
• ¼ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów
realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc
pracy,
b) powyżej 100 tys. zł do poziomu:


½ oprocentowania rynkowego,

5 Dokument jest dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/mwginternal/
de5fs23hu73ds/progress?id=G2qlK0d6k8NGnLl9OGkJ53Lelbo_bUmdNiWV_fmJlXU,
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½ oprocentowania obniżonego w związku z utworzeniem miejsca/

miejsc pracy, co następuje zgodnie z poniższym wzorem
Maksymalne oprocentowanie pożyczki = [R 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
𝑷
* MP * (R-SRW)] *1/2
gdzie:
R – rynkowe oprocentowanie pożyczki
P – wartość pożyczki
MP – liczba miejsc pracy
SRW – stopa redyskonta weksli NBP
5) obniżeniu obowiązującego oprocentowania dla uprzednio zawartych umów
z Ostatecznymi Odbiorcami do 0% w przypadku, gdy pożyczkobiorca uzasadni
swoja trudną sytuację finansową;
6) wydłużeniu obowiązującego okresu na utworzenie miejsca/miejsc pracy i jego
potwierdzenia w ramach deklaracji w umowie pożyczki o maksymalnie
dodatkowe 6 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres, na jaki została zawarta
umowa pożyczkowa powinien być dłuższy od okresu wymagalnego
potwierdzenia utworzenia miejsca/miejsc pracy oraz utrzymania
miejsca/miejsc pracy tak, aby możliwe było potwierdzenie zasadności
obniżonego oprocentowania przed zakończeniem obowiązywania umowy
pożyczkowej.
3. Obniżenie oprocentowania zgodnie z zapisami ust. 2 pkt 4 i 5 może nastąpić na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie uzgodnionego pomiędzy Pośrednikiem
a Ostatecznym Odbiorcą okresu obowiązywania obniżonego oprocentowania, ustala
się oprocentowanie zgodnie z zapisami rozdziału V i VI.
4. W przypadku stwierdzenia, że miejsce/miejsca pracy nie zostały utworzone, bądź nie
zostały utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy obowiązują dotychczasowe
zasady, tj. obniżka oprocentowania z tego tytułu ulega cofnięciu, a pożyczkobiorca

zobowiązany będzie do zwrotu łącznej kwoty, o którą obniżone zostały raty spłat
odsetek – za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania.
5. Każdorazowo w odniesieniu do stopy redyskonta weksli NBP obowiązuje stopa z dnia
zawarcia umowy pożyczki.
6. Zmiany wskazane w ust. 2 dotyczą zarówno nowych, jak i uprzednio podpisanych
umów z Ostatecznymi Odbiorcami, z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów w pkt 2
i 5.
7. Zmiany warunków zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić wyłącznie na
wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że według oceny
Pośrednika Finansowego pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana
z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub
generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.
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8. Rozwiązania wymienione w ust. 2 nie znajdują zastosowania dla pożyczkobiorców,
którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej przed wystąpieniem sytuacji
epidemicznej (COVID-19) w kraju i w związku z tym nie dotrzymywali terminów spłaty
pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek6 oraz dla pożyczkobiorców,
którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi Pośrednika powinni podlegać windykacji,
a ich umowa pożyczki powinna zostać postawiona w stan natychmiastowej
wymagalności.
9. Warunki udzielania wsparcia oraz obsługi zadłużenia określone w niniejszym rozdziale
Przewodnika zostają wprowadzone na czas określony, do 31 grudnia 2020 r. Oznacza
to, że Pośrednicy Finansowi mogą zawierać nowe umowy oraz aneksować już zawarte
na zasadach określonych w niniejszym rozdziale do końca bieżącego roku. Od
1 stycznia 2021 r. obwiązywać będą zasady określone w poprzednich rozdziałach.

