POŻYCZKI NA DZIAŁANIA NGO I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
1) Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” Fundusze Pożyczkowe

•

Fundusz Ekonomii Społecznej Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundusz Ekonomii Społecznej
Oferta pilotażowego funduszu dla podmiotów ekonomii społecznej, realizowanego w ramach projektu
„Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Jego celem jest dostarczenie
preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie
doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.
Dla kogo?
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➢
➢
➢

➢

Spółdzielnie pracy;
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
Spółdzielnie socjalne
Organizacje pozarządowe
Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką
działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857,
z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.

Jakie warunki trzeba spełnić?
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Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku)
Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy
rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie
przekraczającym 10 milionów EUR – Wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)
Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie
emerytalne
Mieć zdolność do spłaty pożyczki
Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Oferta pożyczki:
➢
➢
➢
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Kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia)
Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)
Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,75% i 1,50%)

Na co?
Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej
lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i
inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?
Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,75% w skali roku) przysługuje:
➢
➢

➢

spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody
niższe niż 100 000 zł
podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych
od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w
rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku
publicznego

Więcej informacji na stronie internetowej: http://przedsiebiorczosc.nida.pl/pozyczki/fundusz-ekonomiispolecznej/

2) Pożyczka na rozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (ngo.pl)

Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to nowy program realizowany
przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na mocy umowy zawartej pomiędzy FRW a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Dzięki FP PES
podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz
realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.
Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym
nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w szczególności zaś:
•
•
•

przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne prowadzące zarejestrowaną w KRS
działalność gospodarczą.
podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji
Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: spółdzielnie pracy,
inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:
•
•
•

spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy („MŚP”),
posiadają siedzibę lub funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego lub
wielkopolskiego,
wykażą osiągnięcie, w ramach przedsięwzięcia planowanego do sfinansowania ze środków pożyczki, co
najmniej jednej kategorii korzyści społecznych, określonych w Regulaminie FP PES,

•
•

terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Są dwa rodzaje pożyczek:
1.

2.

Pożyczka na start – przeznaczona dla PES na rozpoczęcie działalności lub dla podmiotów będących
we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających nie dłużej niż 12 miesięcy:
• maksymalna wartość pożyczki do 100 tys. zł,
• pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki na start, tj. jedną pożyczkę z
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju
działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc
pracy,
• oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 1,75% z możliwością obniżenia oprocentowania
do 0,88%*.
Pożyczka na rozwój – przeznaczona dla PES działających powyżej 12 miesięcy:
• maksymalna wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia wynosi 500 tys. zł;
• pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość
finansowania nie przekroczy 1 mln zł;
• oprocentowanie Pożyczki uzależnione jest od kwoty finansowania:
• do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki wynosi 1,75%, z możliwością obniżenia
oprocentowania do 0,88%*
• powyżej kwoty 100 tys. PLN – oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,83% i może ulec
obniżeniu do 1,75%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba
nowych miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z
którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy;
• w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie
nowego/nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2037833.html#

Więcej informacji w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik
oraz pod numerami telefonu: 56 49 181 63, 514 154 474
Osoba do kontaktu: Adrianna Dąbkowska

