
PROGRAMY WSPARCIA ZWIĄZANE  
Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
AKTUALNIE PROGRAMY DLA RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH

Pomoc pomostowa III ((Plus) w tym pomoc na start (Plus) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą / spółek kapitałowych)
Dopłata do kosztów stałych w wysokości do 10 mln euro miesięcznie w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% w stosunku do roku poprzedniego. Miesiąc refe-

rencyjny z roku poprzedniego (lub ryczałt kosztów operacyjnych do 7 500 / 30 000 euro)

Pomoc w najcięższych przypadkach (Hamburger Corona Härtefallhilfe, HCH)
Jednorazowe dofinansowanie dla wnioskodawców wyjątkowo silnie dotkniętych pandemią,  

której skutki w przewidywalny sposób zagrażają ich egzystencji na rynku gospodarczym.

Hamburg Digital
Dotacje na usługi doradcze i inwestycje służące poprawie konkurencyjności rynkowej  

w wysokości do 50%.

Corona Recovery Fonds (CRF)
Spółki ciche do 1,8 mln euro, w zależności od grupy 

docelowej.

Płynność dla kredytów w Hamburgu (Hamburg-Kredit Liquidität, HKL)
Pożyczki na kapitał obrotowy i inwestycje od 20 000 do 800 000 euro dla 

małych i średnich przedsiębiorstw

Hamburg-Kredit Mikro (HKM)
Pożyczki na rozpoczęcie działalności, przejęcie firmy i środki na rzecz wzrostu  

w wysokości do 40 000 euro dla małych przedsiębiorstw

Kredyt wsparcia IFB w obszarze kultury  
i sportu Fördermodul Corona

Kredyt oddłużeniowy do 300 000 euro  
na środki obrotowe

Hamburski Fundusz 
Stabilizacyjny 
(Hamburger 

Stabilisierungs-
Fonds, HSF)

Spółki ciche, w razie 
potrzeby z poręczenia-
mi, od 800 000 euro

Osoby prowadzące 
jednoosobową dzia-
łalność oraz osoby 

zatrudnione w bran-
ży sztuk scenicznych

Startupy narażone/ 
nienarażone na  

upadek działalności

Małe przedsię-
biorstwa (i średnie 
przedsiębiorstwa  

z obrotem do 75 mln 
euro rocznie)

Średnie przedsię-
biorstwa zatrudnia-
jące od 50 do 249 

pracowników

Osoby prawne, które 
są właścicielami  
lub podmiotami 
instytucji kultury

Kluby sportowe, 
organizatorzy  

wydarzeń  
sportowych itp.

IFB Hamburg oferuje wsparcie finansowe dla firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodar-
czą dotkniętych skutkami koronawirusa
Na zlecenie Senatu Hamburga bank IFB Hamburg wspiera osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, 
stowarzyszenia, instytucje sportowe i kulturalne oraz inne miejskie instytucje za pomocą bogatej oferty programów pomocowych  
w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Aby zapewnić wsparcie dostosowane możliwie najlepiej do indywidualnych 
potrzeb, korzystamy z wielu różnych źródeł finansowania – w tym programów dotacji, partycypacji finansowej i pożyczek. Gwarantuje-
my w ten sposób dostateczną płynność w okresie walki z kryzysem. 

Wypłacono w sumie już środki w wysokości ponad dwóch miliardów euro. Nasze programy finansowania są tak różnorodne, jak indy-
widualne potrzeby podmiotów dotkniętych kryzysem. Aby ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego finansowania, zebraliśmy poni-
żej poszczególne programy wsparcia. W ten sposób znajdą Państwo wstępne wskazówki, jakie programy są dostępne w poszczególnych 
sytuacjach, jak dokładnie wygląda pomoc i jakie warunki muszą być spełnione dla danego programu.

DOTACJA PARTYCYPACJA W KOSZTACH POŻYCZKA

PRZEGLĄD INFORMACYJNY
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OSOBY PROWADZĄ-
CE JEDNOOSOBO-
WĄ DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ

STARTUPY MAŁE PRZEDSIĘ-
BIORSTWA

ŚREDNIE PRZEDSIĘ-
BIORSTWA

WSPARCIE  
W OBSZARZE  

KULTURY

WSPARCIE  
W OBSZARZE  

SPORTU



Pomoc pomostowa III (Plus) (z pomocą 
na start (Plus))

Pomoc w najcięższych przypadkach 
(Hamburger Corona Härtefallhilfe, HCH) Hamburg Digital

O programie
wsparcia

Dodatek z tytułu kosztów stałych w zależności od 
spadku obrotów wobec miesiąca referencyjnego 

w 2019 r. lub dodatek jednorazowy dla osób 
samozatrudnionych.

Jednorazowe dofinansowanie dla  
wnioskodawców wyjątkowo silnie dotkniętych 

pandemią, którzy nie mogli skorzystać z dotych-
czasowych programów wsparcia związanych  

z pandemią koronawirusa.

Dotacje na przejście na  
nowe systemy cyfrowe i modele biznesowe mają-

ce na celu poprawę  
konkurencyjności rynkowej.

Do KOGO 
skierowany 

jest program 
wsparcia?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębior-
stwa, osoby samozatrudnione i osoby wykonujące 

wolne zawody, u których w jednym miesiącu 
nastąpił spadek obrotów o co najmniej 30 %  
w porównaniu z miesiącem referencyjnym w  

2019 r. Pomoc na start w formie stopniowych 
dotacji, zwłaszcza dla osób prowadzących  

jednoosobową działalność gospodarczą.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsię-
biorstwa jednoosobowe i grupy korporacyjne, jak 
również osoby samozatrudnione i przedstawiciele 
wolnych zawodów ze wszystkich sektorów, którzy 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji wyni-

kłej z pandemii koronawirusa.

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe i śred-
nie przedsiębiorstwa z branży handlowej, przemy-

słowej i rzemieślniczej jak również  
przedstawiciele wolnych zawodów.

CO obej-
muje 

program 
wsparcia?

Wsparciem mogą zostać objęte bieżące stałe 
koszty operacyjne zgodnie z federalnymi warun-

kami finansowania. Pomoc na start jest zryczałto-
wanym zwrotem kosztów operacyjnych.

Jednorazowa kwota wsparcia wypłacana na 
podstawie spadku obrotów w okresie objętym 

wsparciem.

Moduł I: Wsparciem objęte są wydatki na pod-
mioty świadczące usługi doradcze

Moduł II: Wsparciem objęte są inwestycje  
na wdrożenie opracowanych strategii  

i koncepcji.

JAK realizo-
wany jest 
program 
wsparcia?

Maksymalna dotacja wynosi 10 milionów euro  
miesięcznie. (Pomoc na start - kwota ryczałtowa 

do 7 500 euro / 30 000 euro)

Kwotę oblicza się analogicznie do pomocy 
pomostowej III (Plus). Ponadto w przypadku 

spadku obrotów o 15 do 30% w miesiącu objętym 
pomocą w porównaniu z referencyjnym okresem, 
pomoc w najtrudniejszych przypadkach zwraca 
30% kwalifikowalnych kosztów stałych, maksy-
malnie 100 000 euro (11 250 euro dla wniosko-

dawców bezpośrednich).

Moduł I: Wydatki na usługi doradcze są  
dofinansowywane w wysokości 50% do  

maksymalnej kwoty 5 000 euro.  
Moduł II: Wydatki na projekty inwestycyjne są 

dofinansowywane w wysokości 30% do  
maksymalnej kwoty 17 000 euro.
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PROGRAMY DOTACJI

Corona Recovery Fonds (CRF) Hamburski Fundusz Stabilizacyjny  
(Hamburger Stabilisierungs-Fonds, HSF)

O programie
wsparcia

Finansowanie kapitałowe dla innowacyjnych startupów oraz dla zoriento-
wanych na wzrost małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się  

w trudnej sytuacji w wyniku pandemii koronawirusa.

Środki stabilizacyjne w formie spółek cichych, poręczeń oraz gwarancji  
w celu wzmocnienia bazy kapitałowej średnich przedsiębiorstw poszkodo-

wanych w wyniku pandemii.

Do KOGO 
program 
wsparcia?

O dofinansowanie mogą ubiegać się innowacyjne startupy i zoriento-
wane na rozwój przedsiębiorstwa średniej wielkości. Program obejmuje 
technologicznie innowacyjne startupy, młode, innowacyjne przedsiębior-

stwa z nietechnologicznymi innowacjami w zakresie produktów, usług, 
procesów i modeli biznesowych oraz inne małe przedsiębiorstwa klasy 

średniej zorientowane na rozwój, których maksymalny roczny obrót 
wynosi do 75 mln euro. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa gospodarki realnej 
o określonej wielkości firmy (suma bilansowa od 10 do  

43 mln euro, przychody ze sprzedaży od 10 do 50 mln euro, liczba  
pracowników od 50 do 249), z siedzibą lub miejscem prowadzenia dzia-

łalności w Hamburgu. 

CO obej-
muje 

program 
wsparcia?

Wsparcie obejmuje dofinansowanie kapitału własnego przedsiębiorstw  
w celu zabezpieczenia finansowania przedsiębiorstwa  

(w tym inwestycji, zasobów operacyjnych, kosztów osobowych). 

Wsparcie obejmuje dokapitalizowanie kapitału własnego przedsiębiorstw 
w celu zabezpieczenia finansowania przedsiębiorstwa  

(w tym inwestycji, zasobów operacyjnych, kosztów osobowych). 

JAK realizo-
wany jest 
program 
wsparcia?

Przyznawanie cichych udziałów. Startupy narażone na zakończenie dzia-
łalności przez IFB Innovationsstarter GmbH w wysokości do  

800 000 euro. Startupy nienarażone na zakończenie działalności  
i inne małe przedsiębiorstwa klasy średniej przez BTG Beteiligungs-

gesellschaft Hamburg mbH w wysokości do 1 800 000 euro.

Minimalna wysokość dofinansowania wynosi 800 000 euro.  
W przypadku połączenia cichego udziału z poręczeniem lub  

gwarancją cichy udział nie może wynosić mniej niż 500 000 euro.

PROGRAMY PARTYCYPACJI W KOSZTACH

DOTACJA PARTYCYPACJA W KOSZTACH POŻYCZKA

Płynność dla kredytów w Hamburgu 
(Hamburg-Kredit Liquidität, HKL) Hamburg-Kredit Mikro (HKM) Kredyt wsparcia IFB w obszarze  

kultury i sportu

O programie
wsparcia

Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz organizacji pożytku publicznego, które  

w wyniku pandemii koronawirusa doświadczyły 
trudności z płynnością finansową.

Pożyczka w ramach współpracy doradczej z inny-
mi partnerami w celu szybkiego zapewnienia płyn-
ności finansowej przy atrakcyjnym pomocowym 

oprocentowaniu.

Kredyty oddłużeniowe, udzielane bezpośrednio 
przez bank IFB Hamburg, mające na celu wypeł-
nienie luki płynnościowej spowodowanej pande-

mią koronawirusa. 

Do KOGO 
program 
wsparcia?

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, osoby samozatrudnione, 
przedstawiciele wolnych zawodów oraz osoby 

rozpoczynające działalność zatrudniające do 10 
pracowników jak również organizacje pożytku 

publicznego lub non-profit i stowarzyszenia (jeśli 
są zwolnione z podatku dochodowego od osób 

prawnych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe przed-
siębiorstwa, osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą oraz przedstawiciele 
wolnych zawodów z Hamburga, zatrudniające 
mniej niż 50 pracowników i osiągające roczny 

obrót lub roczną sumę bilansową  nie wyższą niż 
10 milionów euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby  
i stowarzyszenia sportowe  pożytku publicznego, 
wydzielone w ramach działalności komercyjnej 
grupy licencjonowanych zawodników, organi-

zatorzy imprez sportowych oraz MŚP działające 
w dziedzinie sportu.

CO obej-
muje 

program 
wsparcia?

Finansowanie jest udzielane w formie nisko-
oprocentowanej pożyczki w celu zlikwidowania 

trudności płynnościowych spowodowanych przez 
pandemię koronawirusa, która może być wyko-

rzystana między innymi do finansowania środków 
operacyjnych i inwestycji.

Dofinansowanie obejmuje rozpoczęcie  
działalności gospodarczej i jej wzmocnienie,  

przejęcia przedsiębiorstw, ekspansje,  
finansowanie wzrostu, inwestycje w zasoby  

operacyjne i prefinansowanie określonych zleceń.

Dofinansowanie obejmuje środki operacyjne,  
jeśli ich zapotrzebowanie wynika z kryzysu związa-

nego z pandemią koronawirusa.

JAK realizo-
wany jest 
program 
wsparcia?

Kwota pożyczki waha się w zależności od odbiorcy 
finansowania od min. 20 000 euro do maks. 250 

000 euro (przedsiębiorstwa komercyjne) lub 
maks. 800 000 euro (organizacje non-profit). 

Pożyczka zostaje udzielona na okres dziesięciu lat 
z pięcioletnim stałym oprocentowaniem w wyso-

kości 1% rocznie.

Możliwe jest sfinansowanie do 100% kwalifikowal-
nych kosztów inwestycji i środków operacyjnych. 
Wysokość dofinansowania wynosi od 5 000 do 

40 000 euro. Stopa procentowa pożyczki wynosi 
2,95% rocznie.

Udzielane są pożyczki w wysokości  
maks. 300 000 euro. 

PROGRAMY POŻYCZEK


