DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 r.
Poz. 2433

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA FUNDUSZY I PO LITYK I REGIO NALNEJ 1)
z dnia 20 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy
ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1094) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 8:
a)

w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Oprocentowanie pożyczki stosowane przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki jest równe stopie
bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem, o którym mowa w ust. 2, obowiązującej na dzień 1 grudnia 2021 r.,
powiększonej co najmniej o:”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku pożyczki, której termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 30 czerwca 2022 r.,
kwota główna pożyczki może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.”;
2)

w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku pożyczki lub kredytu, których termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 30 czerwca
2022 r., kwota główna pożyczki lub kredytu może być wyższa niż kwota określona w ust. 5, jeżeli przemawia za tym
interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.”;

3)

§ 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2022 r.”.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się
przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda
1)

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

