
 

 

 
 

Legnica, 01.08.2011 r. 

 
 

Udzielanie pomocy państwowej w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw. 

 
 

• Cel programu: 
o Pomoc ma służyć do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania 

na rynku. 
 

• Do kogo jest adresowany? 
o Do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw (również z pośrednim lub bezpośrednim 

udziałem Skarbu Państwa) prowadzonych w formie spółek handlowych będących 
przedsiębiorstwem zagrożonym.  

o Za przedsiębiorstwo zagrożone uznaje się podmiot, który istnieje na rynku minimum trzy lata: 
� i jeżeli połowa jego zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad połowa 

(w Sp. z o.o.)/jedna czwarta (w sp.j., sp. k.) w okresie poprzedzającym 12 miesięcy, 
� niezależnie od powyższego, gdy spełnia kryteria w prawie krajowym w zakresie 

podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej,   
� Pomimo niespełnienia wymienionych kryteriów można uznać za zagrożone 

przedsiębiorstwo gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący 
obrót, zwiększanie zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ 
środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się 
lub zerowa wartość aktywów netto.        

o Nie mogą korzystać z programu przedsiębiorcy działający w sektorze węgla i stali. 
 

• Jak wygląda pomoc? 
o Pomoc przedsiębiorstwu zagrożonemu udzielana jest na ratowanie lub restrukturyzację.  
o W celu ratowania udziela się pomocy polegającej na udzieleniu pożyczki, której kwota 

zapewni kontynuowania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, w okresie, na 
który pomoc została przyznana, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. Maksymalna kwota 
pożyczki to równowartość 10 mln EUR.     

o W celu restrukturyzacji udzielana jest pomoc w formie: pożyczki, dotacji, dopłaty, 
podwyższenia kapitału zakładowego przez objęcie udziałów lub akcji, zmiany terminów spłaty 
lub konwersji pożyczki na ratowanie na kapitał zakładowy przedsiębiorcy.   

 
• Co mogę zyskać? 

o Odzyskanie przez przedsiębiorstwo zdrowych podstaw ekonomicznych do dalszego 
prowadzenia działalności gospodarczej i zdolności konkurowania na otwartym rynku. 

 
• Do kiedy obowiązuje program? 

o Nabór aplikacji prowadzony jest wyłącznie raz w roku (ok. września), przez okres 14 dni w 
terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa.  

o Końcowa data zamknięcia całego programu to 09.10.2012 r.  
 

• Jak zacząć? 
o Jeżeli oceniacie Państwo, że Wasza spółka spełnia kryteria bycia przedsiębiorstwem 

zagrożonym natychmiast skontaktujcie się z ARLEG &  BSC Partners. 
o Na spotkaniu zostaną wyjaśnione szczegółowo warunki projektu oraz dokonana zostanie 

wstępna analiza spółki. 
 
Jeżeli zdiagnozowaliście Państwo, którąkolwiek z w/w przesłanek w swoim przedsiębiorstwie lub 
nie jesteście pewni czy możecie być beneficjentem programu, prosimy o kontakt: 
 

• Joanna Milczarz, ARLEG SA, asia.milczarz@arleg.eu, tel. 076.835.68.91 
• Piotr Hetnar, BSC Partners Sp. z o.o., piotr.hetnar@bscpartners.pl, tel. 076.854.98.68 
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