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Wrocław, dnia 19 marca 2020 r. 

 

KOMUNIKAT DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.  

DO POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z obecną sytuacją i wprowadzeniem przez Rząd stanu zagrożenia epidemicznego oraz 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju, a także biorąc pod uwagę potencjalny i realny 

wpływ tej sytuacji na realizowane wspólnie działania na rzecz MŚP uprzejmie informujemy,  

że Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (dalej: Fundusz lub Menadżer), wspólnie z innymi 

Regionalnymi Funduszami Rozwoju w całej Polsce włączył się w działania (w tym działania legislacyjne) 

mające na celu wypracowanie rozwiązań służących ratowaniu gospodarki. Ponadto Fundusz 

uczestniczy w pracach nad regionalnymi rozwiązaniami dla przedsiębiorstw sektora MŚP z użyciem 

instrumentów finansowych. 

 

Z uwagi na fakt, że Fundusz zarządza środkami publicznymi, wszelkie zaproponowane Państwu 

rozwiązania „pomocowe” muszą być spójne z tymi proponowanymi na poziomie krajowym.   

 

Do tego czasu rekomendujemy, aby wykorzystywali Państwo dostępne, a wynikające z zawartych  

z Państwem w Umowach Operacyjnych / Umowach o Pośrednictwo Finansowe (dalej: Umowach) 

możliwości stosowania elastycznych rozwiązań umożliwiających lub/i ułatwiających MŚP realizację ich 

przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 

Jednocześnie informuję, iż Fundusz analizuje możliwości dokonania zmian pod kątem zapisów metryk 

produktów finansowych / opisów produktów finansowych, warunków udzielania pożyczek,  

jak i ze względu na doświadczane przez Państwa trudności w bieżącym działaniu spowodowane obecną 

sytuacją. 

 

O dalszych ustaleniach w tym zakresie będziecie Państwo informowani na bieżąco. 

 

W związku z powyższym, jak również deklaracją władz państwowych o szybkim wejściu w życie 

koniecznych uregulowań, które powinny umożliwić wdrożenie realnej pomocy dla potrzebujących 

przedsiębiorców, Fundusz pragnie poinformować, że do tego czasu należy maksymalnie wykorzystać 

mechanizmy możliwe do zastosowania w ramach obecnie obowiązujących Umów: 

 

1. Dla Umów Operacyjnych I Stopnia znajdujących się w Okresie Wygaszania Portfela Menadżer 

wskazuje na następujące możliwości: 

1) wydłużenie okresu trwania pożyczki do max. 60 miesięcy (dotyczy umów aktywnych zawartych 

na krótszy okres niż 60 miesięcy, nie znajdujących się w procesie windykacji); 
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2) wydłużenie okresu karencji w spłacie do okresu maksymalnego, zgodnie Regulaminami 

projektów (wg. stanu na dzień udzielenia pożyczki). 

 

2. Dla Umów o Pośrednictwo Finansowe: RPO, DRPI, RPH, 2RPO, 2DRPI, 2RPH Fundusz wskazuje 

na następujące możliwości: 

1) wydłużenie okresu trwania pożyczki do maksymalnego okresu jaki został wskazany dla danego 

produktu (dotyczy umów aktywnych z MŚP zawartych na krótszy okres niż maksymalny,  

nie znajdujących się w procesie windykacji); 

2) wydłużenie okresu karencji w spłacie do okresu maksymalnego zgodnie z opisem produktu 

finansowego (dla MŚP, którzy nie skorzystali z karencji lub wykorzystali ją w nie w pełnej, 

dozwolonej długości). 

 

Powyższe działania opisane w pkt 1 i 2 odbywają się na wniosek MŚP, który powinien 

zawierać  przyczynę wnioskowania o zmianę umowy pożyczki związaną z wprowadzeniem w Polsce 

stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. 

Ponadto Pośrednik Finansowy nie może pobierać dodatkowych prowizji lub opłat za wykonanie 

powyższych zmian w Umowie Pożyczki. 

 

Ponadto przypominam, iż Pośrednik Finansowy ma możliwość bieżącego reagowania na potrzeby 

zgłaszane przez przedsiębiorców poprzez zmianę harmonogramu spłat udzielonych pożyczek (czasowe 

zmniejszenie wysokości raty) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców.  

 

Raz jeszcze pragnę podkreślić, że niezależnie od trwających prac legislacyjnych na szczeblu 

rządowym trwają również intensywne prace na szczeblu samorządowym i niezwłocznie, w ciągu 

najbliższych kliku dni postaram się wrócić do Państwa z konkretnymi rozwiązaniami wspierającymi 

przedsiębiorstwa.  

 

 

 

             Z poważaniem 

Marek Ignor 

 

Prezes Zarządu  

Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.  
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