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Pozyskiwanie finansowania zwrotnego i bezzwrotnego
COVID-19

OFERTA

DOŚWIADCZENIE KOMPETENCJE REFERENCJE

.

Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
www.infracd.pl

Powstały w 2016 roku niezależny podmiot, oferujący
nową jakość na rynku doradztwa, z powodzeniem
łączący świadczenie usług na najwyższym poziomie z
nowoczesnym, elastycznym podejściem w ich realizacji.
Firma zbudowana w oparciu o ekspertów
wywodzących się z prywatnych przedsiębiorstw branży
transportowej, urzędów centralnych oraz spółek
transportowych Skarbu Państwa.
Eksperci Infra pracowali przy największych w Polsce
projektach z zakresu infrastruktury transportowej,
energetyce
oraz
projektach
inwestycyjnych
(komercjalizacji), w tym B+R o łącznej wartości ponad
20 mld zł.
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DOŚWIADCZENIE KOMPETENCJE REFERENCJE
Wybrane profile kadry Infra - Centrum Doradztwa

Janusz Zubrzycki
Prezes Zarządu Infra
.

Anna Żyłka
Członek Zarządu

Rafał Fabiszewski

Project Manager

• Ponad 10 lat doświadczenia w finansowym i inwestycyjnym doradztwie
dla przedsiębiorstw
• Współpracował z największymi polskimi przedsiębiorstwami z sektora chemicznego,
energetycznego i kolejowego.
• Doradzał m.in. przy studiach wykonalności, wycenach przedsiębiorstw, przejęciach,
restrukturyzacjach, pozyskiwaniu finansowania oraz audytach inwestycji.

• Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną.
• Pracowała na projektach z zakresu ochrony środowiska a także projektach infrastrukturalnych
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i źródeł krajowych.
• Współpracowała przy audytach projektów kolejowych, inwestycyjnych, optymalizacją
zarządzania projektami oraz analizami finansowo-ekonomicznymi.

• Absolwent podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomii i Zarządzania.
• Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży usług doradczych w zakresie: analiz
ekonomiczno-finansowych, przejęciach, inwestycyjnym doradztwie dla przedsiębiorstw i
sektora publicznego.
• Specjalizuje się w projektach transportowych, produkcyjnych i B+R.
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NASZE USŁUGI
W czym możemy Ci pomóc:

Opracowywanie biznes
planów, studiów wykonalności

Opracowywanie, weryfikacja i
wdrażanie strategii rozwoju

Współpraca z bankami,
funduszami, instytucjami
wdrażającymi

Opracowanie strategii
płynnościowych
(wariantowanie)

Pozyskiwanie środków na
finansowanie projektów –
przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej

Zgromadzenie dokumentacji
zgodnie z kryteriami
formalnymi

Opracowywanie PFU/SIWZ

Opracowywanie kompletnych
materiałów przetargowych w
postępowaniach publicznych

Zarządzenie kontraktem
inwestycyjnym
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POŻYCZKI (CZĘŚCIOWO UMORZENIOWE) - DOFINANSOWANIE
W związku z uruchomieniem „Tarczy antykryzysowej” przez Radę Ministrów alokowane zostanę środki pomocowe
na instrumenty płynnościowe (pożyczki obrotowe i inwestycyjne, dotacje). W przypadku zainteresowania prosimy o
kontakt z Firmą INFRA. Nasi przedstawiciele przekażą Państwu szczegółowe informacje w tym zakresie.

Regionalne
Programy
Operacyjne

OFERTA INSTRUMENTÓW BEZZWROTNYCH

Dla kogo:
Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze
sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do
poprzedniego miesiąca;
Warunkiem jest prowadzenie działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12
miesięcy.
Na co:
pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
dopuszczalna spłata kredytów;
rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

MIKRO FIRMY
(1-9 PRACOWNIKÓW)

Kwota wsparcia: Do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata

Tarcza Finansowa
PFR

SUBWENCJE BEZWROTNE DO 75%
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OFERTA INSTRUMENTÓW BEZZWROTNYCH
SUBWENCJE BEZWROTNE DO 75%
Kwota wsparcia: Do maksymalnej kwoty do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata

Na co:
pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
dopuszczalna spłata kredytów, w tym rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Tarcza Finansowa
PFR

Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego
2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca;
Dla przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma
bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
Warunkiem jest prowadzenie działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu
12 miesięcy.

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
(10-250 PRACOWNIKÓW)

Dla kogo:

Warunki umorzenia:
25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy
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OFERTA INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH
SUBWENCJE BEZWROTNE DO 75%
Kwota wsparcia: Do maksymalnej kwoty do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata

Na co:
pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
dopuszczalna spłata kredytów;
rozliczenia z podmiotami powiązanymi

Tarcza Finansowa
PFR

Dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego
2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca;
Dla przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma
bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Warunkiem jest prowadzenie działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu
12 miesięcy.

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
(10-250 PRACOWNIKÓW)

Dla kogo:

Warunki umorzenia:
25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
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OFERTA INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH
LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE

Na co:
Na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach
leasingowych.
Wysokość wsparcia:
Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta
Warunki udzielenia:
Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją);
Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 mc-y;
Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża;
Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych
udziałowców leasingobiorcy.

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
(10-250 PRACOWNIKÓW)

Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie powyżej 4 mln zł;
Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA i zyskiem netto.

Tarcza Antykryzysowa
ARP S.A.

Dla kogo:
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OFERTA INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH
POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU KAPITALE OBROTOWYM

EBITDA

i

zyskiem

Na co:
Na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Wysokość wsparcia:
Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł (pełna księgowość finansowa).
Warunki udzielenia:
Okres finansowania do 6 lat (okres karencji do 15 mc-y);
Oprocentowanie: WIBOR 1M + zgodnie z siatką marż w ramach Tarczy
Antykryzysowej;
Zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości
rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz
zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc,
poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

netto

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
(10-250 PRACOWNIKÓW)

Twoje obroty za 2019 r są na poziomie powyżej 4 mln zł;
Ostatni
rok
zakończyłeś
dodatnim
wynikiem
(pełna księgowość finansowa).

Tarcza Antykryzysowa
ARP S.A.

Dla kogo:
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OFERTA INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH
POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ

EBITDA

i

zyskiem

Na co:
finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa (pełna księgowość finansowa).

Wysokość wsparcia:
Kwota pożyczki: nie określono limitu.

Warunki udzielenia:
Okres finansowania do 2 lat (karencja do 12 mc-y);
Obowiązek udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki;
Oprocentowanie: WIBOR 1M + zgodnie z siatką marż w ramach Tarczy Antykryzysowej;
Zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie
głównych udziałowców pożyczkobiorcy;
dla pożyczek > 200 tys. zł dodatkowo zabezpieczenia materialne (minimum 120%
wartości rynkowej), z wykorzystaniem wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP.

netto

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
(10-250 PRACOWNIKÓW)

Twoje obroty za 2019 r są na poziomie minimum 4 mln zł;
Ostatni
rok
zakończyłeś
dodatnim
wynikiem
(pełna księgowość finansowa).

Tarcza Antykryzysowa
ARP S.A.

Dla kogo:
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OFERTA INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH

ułatwienie dostępu do finansowania na różnych etapach ich działania;
wspieranie umiędzynarodowienia i ułatwianie dostępu do rynków;
tworzenie warunków sprzyjających konkurencyjności;
promowanie kultury przedsiębiorczości (pobudzenie przedsiębiorczości.

MŚP

Cele wsparcia:

Cele wsparcia:
Celem jest ułatwienie i przyspieszenie dostępu do finansowania dla
innowacyjnych przedsiębiorstw i innych innowacyjnych podmiotów w Europie.
Jednym z kluczowych czynników ograniczających realizację działań w zakresie
badań naukowych i innowacji jest brak dostępnego finansowania na
akceptowalnych warunkach dla innowacyjnych przedsiębiorstw, ponieważ tego
rodzaju firmy lub projekty dotyczą złożonych produktów i technologii,
niesprawdzonych rynków i wartości niematerialnych.

PRZEDSIĘBIORCY

InnovFin (HORYZONT)

Europejski Bank Inwestycyjny
(EBI)

COSME

1
1

OFERTA INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH

Obecnie w ramach programu Kreatywna Europa istnieje 18 możliwości finansowania.
Różne systemy finansowania zachęcają podmioty audiowizualne, kulturalne i
kreatywne do działania w całej Europie, docierania do nowych odbiorców i
rozwijania umiejętności niezbędnych w erze cyfrowej;
Celem jest pomoc europejskim dziełom kulturalnym i audiowizualnym dotrzeć do
odbiorców w innych krajach, ochrona różnorodności kulturowej i językowej.

MŚP

Cele wsparcia:

Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)
Poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli słabszych grup
społecznych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność, oraz dla
mikroprzedsiębiorstw;
Budowanie potencjału instytucjonalnego wśród dostawców mikrokredytów;
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez
ułatwianie dostępu do źródeł finansowania.

MIKRO

Cele wsparcia:

Europejski Bank Inwestycyjny
(EBI)

Creative Europe

1
2

OFERTA INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH

badania i innowacje;
technologie cyfrowe;
wspieranie gospodarki niskoemisyjnej;
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi;
mały biznes.

Factoring
Instrument jest przeznaczony dla firm realizujących projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.

KUKE
Finance

Inwestowanie w tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważoną i zdrową
europejską gospodarkę i środowisko.
Obszary wsparcia:

MŚP

Cele wsparcia:

Europejski Bank
Inwestycyjny
(EBI)

European Structural and Investment Funds (ESI FUNDS)
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OFERTA INSTRUMENTÓW GWARANTOWANIA SPŁATY KREDYTU

Zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu;
Brak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji;
Wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego;
Przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej
działalności gospodarczej.

Gwarancje Biznesmax
Dla kogo:
pomoc dla mikro-, małych i średnich firm.
Cele wsparcia:

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt obrotowego odnawialny, w tym
kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności
finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
Możliwość ubiegania się o dopłatę do oprocentowania (5%), okres
obowiązywania gwarancji do końca 2021 roku;
systemem dopłat do odsetek będą objęte również kredyty odnawialne.

PRZEDSIĘBIORCY

Cele wsparcia:

Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK

Rozszerzony system gwarancji de minimis
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Zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln
zł);
Tylko do nowych lub odnawianych kredytów;
Kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł;
Okres gwarancji – maksimum 27 miesięcy;
Przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej.

Kredyt na warunkach rynkowych
Cele wsparcia:
Inwestycje, kapitał obrotowy.
Zakres usług:
Pomoc w określenie zakresu, przewidywanych kosztów i stanu zaawansowania prac;
Strukturyzowanie finansowania dłużnego;
Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej;
Negocjacje warunków umownych.

PRZEDSIĘBIORCY

Cele wsparcia:

Banki Komercyjne

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Bank
Gospodarstwa
Krajowego
(BGK)

OFERTA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
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WYNAGRODZENIE
Prace związane z określeniem możliwości wsparcia, wykonujemy bezpłatnie.
Omówienie sposobu, zasad i wysokości wynagrodzenia następuje wraz z decyzją o złożeniu wniosku aplikacyjnego. Stosujemy różne modele.
Poniżej przedstawiamy podstawowe, preferowane rozwiązania.
Wszystkie szczegóły związane z określeniem wysokości wynagrodzenia w modelu stałym proponujemy doprecyzować podczas pierwszego spotkania.

Model mieszany

Model premiowy

Premia za sukces – jako
podstawowe wynagrodzenie –
będąca procentem uzyskanej
dotacji / pożyczki / subwencji

Kwota za przygotowanie
dokumentacji płatna w częściach

Wysokość środków

Wynagrodzenie
(% wsparcia)

10 000 000 <

1-8%

Opłata po rozpoczęciu prac

10 000 000 – 20 000 000

0,5-2%

+

20 000 001 – 50 000 000
> 50 000 000

0,5-1%
0,25-1%

Premia za sukces – jako
podstawowe wynagrodzenie –
będąca procentem
uzyskanej dotacji / pożyczki /
subwencji

Opłata początkowa w wysokości 5 000 PLN

Wysokość środków

Wynagrodzenie
(% wsparcia)

10 000 000 <

0,25-8%

10 000 000 – 20 000 000

0,25-1,5%

20 000 001 – 50 000 000
> 50 000 000

0,25-1%
0,2-1%
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Adres do korespondencji
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/25
01-015 Warszawa
www.infracd.pl
biuro@infracd.pl

