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Dotyczy: wsparcia przedsiębiorstw branży targowej dotkniętej skutkami COVID-19

Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na pismo z dnia 10 września br. w sprawie ponownego uruchomienia
naboru na kapitał obrotowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych
skutkami COVID-19 (pismo wpłynęło do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
jedynie za pośrednictwem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw dnia 29 września
br.), a także w odpowiedzi na pismo z dnia 12 października br. dotyczące stworzenia
dedykowanego wsparcia dla przedsiębiorstw branży targowej dotkniętych skutkami
COVID-19, uprzejmie informuję, co następuje.
Odnosząc się do Państwa postulatu o ponowne uruchomienie wsparcia dotacyjnego
z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, informuję, że aktualnie MFiPR
nie dysponuje żadnymi środkami, które mogłyby zostać przeznaczone na dodatkowe
wsparcie w tym zakresie.
W ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (RPO), dla których
instytucjami zarządzającymi są zarządy województw, wsparcie dla MŚP umożliwiające
finansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID-19 zostało już uruchomione lub
zostanie wdrożone w najbliższym czasie, jednak należy zaznaczyć, że poziom
zaawansowania realizacji RPO (większość środków została już zakontraktowana) stanowi
istotny czynnik ograniczający dedykowanie przez instytucje zarządzające RPO środków
dla MŚP w ww. zakresie.

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.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że dotacje z przeznaczeniem na kapitał obrotowy dla
przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 stanowią jeden z wielu rodzajów
wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w ramach programów polityki spójności. Katalog
instrumentów proponowanych w ramach tych programów przez instytucje jest szeroki i
obejmuje np. pożyczki płynnościowe udzielane na korzystnych warunkach. Pożyczki te są
udzielane zarówno w programie krajowym POIR, jak i w RPO.
Odnosząc się do wniosku w sprawie utworzenia dedykowanego programu pomocowego
dla branży targowej, informuję, że sprawa zgodnie z kompetencjami została przekazana
do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z poważaniem

Tadeusz Kościński
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości
- Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw
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