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TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 2.0
– Regulamin Programu i Pełnomocnictwo do zamieszczenia
na stronie internetowej Banku Spółdzielczego

Uprzejmie informuję, że Polski Fundusz Rozwoju opublikował dzisiaj na swojej stronie internetowej
Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego
Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" oraz Pełnomocnictwo.
Są to dwa ważne dokumenty, które są przeznaczone dla klientów wnioskujących o subwencję
w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.
W związku z tym, poniżej przesyłamy informację, którą mogą Państwo zamieścić na stronie
internetowej swojego Banku w materiałach o Tarczy PFR 2.0. Rekomendujemy posługiwanie się
linkami do Regulaminu i Pełnomocnictwa na stronie PFR-u, a nie zamieszczanie dokumentów, gdyż
PFR może te dokumenty na bieżąco zmieniać (pod linkami będą zawsze aktualne dokumenty).
Treść na stronę internetową:
………………………………………………………………………………………………………
Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego
Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulaminprogramu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf
Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania
Jeśli otrzymałeś niższą kwotę subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej,
możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych
i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy musisz złożyć w tym samym
banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż
1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 438.025.241,00 złotych, który został w pełni wpłacony.

Zanim złożysz wniosek odwoławczy - Pamiętaj:
· wniosek możesz złożyć tylko dwa razy, masz na to dwa miesiące od daty podpisania
umowy,
· jeśli otrzymałeś negatywną decyzję, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek,
· przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych
w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się,
że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
Pełnomocnictwo potwierdzające Twoje umocowanie
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf
\W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana
według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub Twoje przedsiębiorstwo posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo,
przy składaniu wniosku o subwencję finansową złożyć Pełnomocnictwo. Jednocześnie musisz
pamiętać, że Pełnomocnictwo można jedynie opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Przypominamy, że w Intranecie Zrzeszenia utworzyliśmy moduł Tarcza Finansowa 2.0, w którym
zamieszczamy wszystkie kierowane do Państwa komunikaty i materiały o Programie. Jest on
dostępny pod linkiem:
https://intranet.bank.bps.corp/informacje-na-temat-koronawirusa/dzialania-pomocowe-dla-klientowzwiazane-z-epidemia-koronawirusa/klienci-firmowi-i-rolnicy/tarcza-finansowa-pfr-0/
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