ING Business. Więcej możliwości.

Jak złożyć wniosek
o subwencję?
Sprawdź

Online

Jak złożyć wniosek o subwencję?

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

1

→ dane Twojej firmy w systemie bankowości są
aktualne i zgodne z wpisem w rejestrze,
→ masz aktywny dostęp do bankowości internetowej
dla firm,
→ masz uprawnienia do: podglądu rachunku
bieżącego w PLN, formatki Przelew krajowy oraz
uprawnienie do rachunku Wysyłanie,
→ masz przygotowane informacje o wysokości
obrotów w wybranych miesiącach i liczbie
zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen
etat (w tym zatrudnionych na umowy
cywilnoprawne).

Z menu głównego wybierz Przelewy i Wnioski i kliknij
Nowy wniosek.

2

Ważne!
→ Możesz złożyć wniosek o subwencję jeśli Twoja firma
prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
→ Wniosek podpisujesz jednoosobowo – nie mają
znaczenia ustalone schematy i reprezentacja.
→ Podpisanie i wysłanie wniosku jest jednoznaczne
z zawarciem umowy o subwencję finansową.

Wybierz Wniosek o subwencję.

→ Więcej informacji na temat tarczy finansowej PFR
znajdziesz na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju
www.pfr.pl/tarcza oraz ing.pl/pfr.
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Określ, w imieniu jakiej firmy składasz wniosek (stan na
31 grudnia 2019):

3

→ jeśli zatrudnienie nie przekracza 9 pracowników
(z wyłączeniem właściciela/i), a roczny obrót lub
suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro –
wybierz mikrofirma,
→ jeśli firma zatrudnia do 249 pracowników
(z wyłączeniem właściciela/i), a jej roczny obrót nie
przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie
przekracza 43 mln EUR - przy czym nie jest
mikrofrmą – wybierz małe lub średnie
przedsiębiorstwo (MŚP).
Pracownikiem jest osoba fizyczna:

Wprowadź datę założenia działalności.
Wprowadź numer PKD, czyli klasę działalności,
w związku z którą ubiegasz się o pomoc. Jeżeli nie
możesz ustalić jednej takiej działalności, podaj klasę
PKD tej działalności, która generuje największy
przychód.

→

która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z firmą w stosunku
pracy i została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczenia
społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy na
potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan
zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

→

współpracująca z firmą, która była zgłoszona przez firmę do
ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na
potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Wybierz numer rachunku, na który ma być przekazana
subwencja. Możesz otworzyć nowy rachunek bieżący
pod wypłatę tej subwencji, jednak musisz to zrobić
przed złożeniem wniosku.
Jeżeli którekolwiek pola oprócz wyżej wymienionych
w sekcji będą puste – wprowadź do nich dane.
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Kliknij Dalej.

5

4

Złóż stosowne oświadczenia – jest to niezbędne do
złożenia wniosku. Kliknij Dalej.

Wprowadź dane korzystając z objaśnień na ekranie.
Wybierz okres porównawczy („miesiąc do miesiąca” lub
„rok do roku”), w którym odnotowałeś największy spadek
obrotów – subwencja jest przyznawana tylko raz. Kliknij
Dalej.
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6

UWAGA!
→

W przypadku wpisania mniejszej kwoty niż maksymalna i otrzymaniu
subwencji z PFR nie ma możliwości odwołania się od decyzji oraz
ponownego złożenia wniosku (np. o brakującą część subwencji).

Złóż stosowne oświadczenia i kliknij Dalej.

7

Pojawi się wyliczenie maksymalnej możliwej do uzyskania
kwoty subwencji.
→ Wprowadź kwotę subwencji, o którą chcesz się
ubiegać. Ta kwota nie może przekraczać
maksymalnej wyliczonej wysokość subwencji.

Zapoznaj się z wzorem umowy. Następnie uzupełnij
upoważnienia i oświadczenia. Kliknij Dalej.
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8

Ważne informacje!

Pojawi się ekran podsumowania wniosku. Sprawdź, czy
poprawnie wypełniłeś wniosek – pamiętaj, że jego
wysłanie jest równoznaczne z zawarciem umowy
o subwencję. Jeśli dane są prawidłowe Podpisz i wyślij.
Jeśli chcesz je poprawić, kliknij Wstecz.

1.

Umowę możesz podejrzeć po wysłaniu wniosku przechodząc do zakładki
Dokumenty i wiadomości – Dokumenty obowiązujące.

2.

Gdy podpiszesz i wyślesz wniosek, wyślemy go do Polskiego Funduszu
Rozwoju (PFR).

3.

Śledź status swojego wniosku na Liście wniosków. Gdy PFR podejmie
decyzję, wniosek zmieni status na zrealizowany lub odrzucony:

4.

Jeśli PFR przyzna Ci subwencję w pełnej bądź niższej kwocie, jej
potwierdzenie będziesz mógł pobrać w zakładce Dokumenty
i wiadomości – Dokumenty obowiązujące.

5.

Jeśli PFR odrzuci Twój wniosek, będziesz mógł złożyć wniosek jeszcze raz,
wypełniając i wysyłając ten sam wniosek. Możliwość odwołania
udostępnimy 18 maja 2020.

Wprowadź kod z sms i kliknij Podpisz i wyślij wniosek.
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To wszystko! Złożyłeś wniosek
o subwencję PFR.

Więcej informacji na temat tarczy finansowej PFR:
pfr.pl/tarcza oraz ing.pl/pfr.

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie informację edukacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A.,
z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000005469 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909, kapitał zakładowy 130 100 000 zł w całości opłacony.
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