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WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID - 19
PLATFORMA WSPARCIA OCRG

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY
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PLATFORMA WSPARCIA
OCRG
Informacja nt. różnych, dostępnych formach
wsparcia dla firm w czasach Covid-19
➢ od 20 kwietnia 2020 r., od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-17.00
➢ e-mail: pomoc@ocrg.opolskie.pl
➢ tel.: +48 510 766 012, +48 510 766 080
➢ www.ocrg.opolskie.pl – zakładka
„Wsparcie dla firm w czasach Covid-19”

ocrg.opolskie.pl

3

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Wsparcie dostępne w ramach projektu „Operator voucherów
zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze
inteligentnych specjalizacji na trenie województwa opolskiego”
➢ dofinansowanie – 100 proc.
➢ 400 tys. zł – pula pieniędzy przeznaczona na pomoc prawną
➢ Jak skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?
Zgłosić się do OCRG pisząc na mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl
albo dzwoniąc na numer (77) 40 33 615.

➢ 359 podpisanych umów
➢ 345 829,79 zł – wypłacone wsparcie
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Bezzwrotne wsparcie finansowe dla samozatrudnionych, mikro i małych firm
z województwa opolskiego na kapitał obrotowy – bieżącą działalność firmy.

Wysokość wsparcia: od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł na maks.
3 miesiące, 100% dofinansowania z EFRR
➢ 270 podpisanych umów,
➢ 12 959 594,83 zł wypłaconego wsparcia
(dane na 18.09.2020 r.)

Najważniejsze kryteria:
1. Co najmniej 30-procentowy spadek obrotów, spowodowany negatywnymi gospodarczymi skutkami
pandemii Covid-19.
2. Nagły niedobór lub brak płynności finansowej że w związku wystąpieniem pandemii COVID-19.
Planowany termin II naboru – październik 2020 r.

Kontakt: pomoc@ocrg.opolskie.pl tel: +48 510 766 012; +48 510 766 081; +48 77 40 33 669
ocrg.opolskie.pl
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POŻYCZKI NA KAPITAŁ OBROTOWY
KTO MOŻE SIĘGAĆ PO POŻYCZKĘ ?
Mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który:
• jest zarejestrowany na terenie województwa opolskiego;
• ma zdolność do spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty;
• nie ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych za 2019 r.;
• nie ma zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 r.;
• wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe,
naprawcze lub likwidacyjne;
• u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako
spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym nie mniej
niż 10% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 marca 2020 r., w
porównaniu do obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego w
roku poprzednim
ocrg.opolskie.pl
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POŻYCZKI NA KAPITAŁ OBROTOWY
1. Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście
płac podwykonawców
2. Zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy
3. Spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania
infrastruktury itp. zatowarowanie, półprodukty itp.
4. Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego
Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.
Oprocentowanie – od 0% w skali roku przy udziale pomocy deminimis
prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0,00 zł
prowizja za udzielenie pożyczki – 0,00 zł
Kwota maksymalna: 500 000 zł, na 4 lata, 12 m-czna karencja
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