Jak skorzystać ze wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu?
Instrumenty finansowe dla MŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. razem z ARP Leasing Sp. z o.o., stworzyła kompleksową ofertę
dedykowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą ubiegać się o finansowanie
dłużne na komercyjnych warunkach. Budżet, jakim dysponują ARP S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. w
ramach tarczy Antykryzysowej wynosi 1,7 mld zł.
W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej, ARP S.A. oferuje dedykowane instrumenty
finansowe w postaci:
•
•
•
•
•

pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
pożyczki obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP;
leasingu operacyjnego z karencją w spłacie dla klientów MŚP, którzy wykorzystują
samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej;
leasingu operacyjnego maszyn i urządzeń #Maszyneria;
programu wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich, z
przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych finansowania zaciągniętego w komercyjnych
firmach leasingowych.

Wymienione wyżej instrumenty mają charakter finansowania zwrotnego i są dedykowane dla
przedsiębiorców, którzy:
•
•
•
•
•
•

działają w ramach obszaru małych i średnich przedsiębiorstw*,
prowadzącą pełną księgowość*,
prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
ich przychody za ostatni okres obrachunkowy wyniosły min. 4 mln zł*,
2019 rok zakończyli dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz
dodatnim wynikiem finansowym netto,
szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w
kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków
transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie
trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków
ekonomicznych.

*nie dotyczy Programu wsparcia dla sektora autobusowych przewozów pasażerskich

Szczegółowe informacje dot. bieżącej oferty w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP znajdują się na
stronie www.arp-tarcza.pl.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi Centrami Obsługi Przedsiebiorców.
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/kontakt

Eksperci w Centrach Obsługi Przedsiębiorców, przy uwzględnieniu specyfiki lokalnych rynków,
wspierają małych i średnich przedsiębiorców w zakresie dopasowania oferty produktowej do
faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe, pomagają w przygotowaniu wniosku o udzielenie
finansowania, a także w zgromadzeniu dokumentacji transakcyjnej. To tutaj odbywa się wstępna
analiza wniosku, badanie zdolności pożyczkowej przedsiębiorcy, badanie aktywów pod kątem
zabezpieczeń, pomoc w uzyskaniu poręczeń lokalnych funduszy poręczeniowych. Każdy, kto zwróci
się do COP, otrzymuje fachową i szybką pomoc w zakresie usług finansowych ARP S.A.
Ważne adresy stron internetowych:
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/parametryzator
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow
https://www.arp-tarcza.pl/
https://arpleasing.pl/

ARP S.A. to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od
początku swojej działalności odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. ARP S.A.
w ramach obchodów 30-lecia działalności zakończyła z sukcesem wdrożenie kompleksowej strategii
finansowania przedsiębiorców, która oparta jest na trzech komplementarnych filarach:
ü
ü
ü

działalność finansowa skupiająca finansowanie obrotowe, inwestycyjne i przedrestrukturyzacyjne
oferowane MSP i dużym firmom (w tym oferta Tarczy Antykryzysowej dla MSP)
działalność restrukturyzacyjna realizowana poprzez program Polityka Nowej Szansy
działalność inwestycyjna wspierająca przedsiębiorców lokujących moce produkcyjne w specjalnych
strefach ekonomicznych

Gdzie nas znaleźć:
Mazowieckie i łódzkie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Renata Pomorska-Grzechnik, Dyrektor
(+48) 885 600 157 renata.pomorska-grzechnik@arp.pl
Wioletta Mierzejewska, Ekspert
(+48) 885 600 158 wioletta.mierzejewska@arp.pl

Dolnośląskie i opolskie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Monika Konofał, Dyrektor
(+48) 604 796 985 monika.konofal@arp.pl
Jarosław Łokietko, Ekspert
(+48) 604 798 175 jaroslaw.lokietko@arp.pl
Alicja Kręgiel, Ekspert
(+48) 880 342 171 alicja.kregiel@arp.pl

Małopolskie, śląskie i świętokrzyskie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach
ul. Lompy 14 - III piętro, pok. 302, 40-040 Katowice
Tomasz Król, Dyrektor
(+48) 510 075 249 tomasz.krol@arp.pl
Anetta Adamowicz-Paciorek, Ekspert
(+48) 880 342 169 anetta.adamowicz-paciorek@arp.pl
Janusz Guzek, Ekspert
(+48) 884 201 078 janusz.guzek@arp.pl

Kujawsko-pomorskie i pomorskie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Joanna Kwitowska-Zawadzka, Dyrektor
joanna.kwitowska-zawadzka@arp.pl (+48) 885 600 156
Elwira Mazurkiewicz, Ekspert
elwira.mazurkiewicz@arp.pl (+48) 734 214 076
Daniela Korthals, Ekspert
daniela.korthals@arp.pl (+48) 887 861 486

Katarzyna Świderska, Specjalista
katarzyna.swiderska@arp.pl (+48) 508 057 270

Lubelskie i podkarpackie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie
ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
Beata Janczak, Dyrektor
(+48) 539 533 275 beata.janczak@arp.pl
Anna Sapieja, Ekspert
(+48) 509 509 109 anna.sapieja@arp.pl
Aldona Limek, Ekspert
(+48) 539 533 271 aldona.limek@arp.pl

Wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu
ul. Bukowska 12 - World Trade Center Poznań Sp. z o.o., 60-810 Poznań
Andrzej Rosiek, Dyrektor
(+48) 734 214 121 andrzej.rosiek@arp.pl
Robert Długosz, Ekspert
(+48) 532 795 263 robert.dlugosz@arp.pl
Wioletta Bartkowiak, Ekspert
(+48) 532 510 236 wioletta.bartkowiak@arp.pl

Podlaskie i warmińsko-mazurskie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Białymstoku
ul. Świętojańska 12a, 15-082 Białystok
Beata Olszewska, Dyrektor
beata.olszewska@arp.pl (+48) 539 533 284
Aleksandra Pliszka, Ekspert
(+48) 505 171 736 aleksandra.pliszka@arp.pl
Jan Iwaniuk, Ekspert
(+48) 519 191 827 jan.iwaniuk@arp.pl

