POŻYCZKI NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DLA PRZESIĘBIORCÓW
1) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT Ostróda:
Korzystać z funduszu mogą mikro i małe przedsiębiorstwa.
Istnieje taka możliwość w związku z podpisaniem
porozumienia z Działdowską Agencją Rozwoju. Maksymalna,
łączna kwota udzielonej pożyczki nie może przekraczać
równowartości 300.000 zł w dniu podjęcia decyzji o finansowaniu. Pożyczki mogą być udzielone na okres do 7
lat, licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty. Udzielone dofinansowanie może być
przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z bieżącą i inwestycyjną działalnością gospodarczą.
W szczególności na:







wprowadzenia nowego produktu,
unowocześnienia technologii,
znacznego przyrostu produkcji,
rozszerzenia rynku,
zwiększenia udziału w rynku,
poprawy konkurencyjności

Pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia
umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania
stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest w stosunku rocznym.
Regulamin oraz pliki do pobrania dostępne na stronie internetowej:
http://www.atut.org.pl/pokaz/138/Fundusz_Pozyczkowy_-_Regulamin.html
http://www.atut.org.pl/pokaz/90/Fundusz_Pozyczkowy_-_pliki_do_pobrania.html

2) Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” Fundusze Pożyczkowe:
Obecnie pożyczki przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
oraz osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
na własny rachunek, mających siedzibę lub inwestujących na terenie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Linia RPO 1 Dla przedsiębiorstw oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć
gospodarczych podnoszących mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz na
przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i
stanowią wydatki w szczególności na:








zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i
wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne
ruchomości,
zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,
zakup wartości niematerialnych i prawnych,
zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług
projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i
analiz, usług szkoleniowych i promocji,
zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy wykraczające poza
dotychczasowy profil firmy i dotychczasowy rozmiar prowadzonej działalności).

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI









Pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu
zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany
metody stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki).
Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 300.000 zł.
Maksymalny okres finansowania 7 lat (84 miesiące).
Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości: 0,5 % kwoty udzielonej pożyczki dla
przedsiębiorców mających siedzibę w powiecie nidzickim i 1 % kwoty udzielonej pożyczki dla
pozostałych przedsiębiorców.

Linia RPO 2 Dla przedsiębiorstw oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć
gospodarczych podnoszących mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz na
przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.
Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i
stanowią wydatki w szczególności na:







zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,
zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,
zakup wartości niematerialnych i prawnych,
zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług
projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i
analiz, usług szkoleniowych i promocji,
zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy wykraczające poza dotychczasowy
profil firmy i dotychczasowy rozmiar prowadzonej działalności).

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI








Pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu
zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany
metody stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki).
Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 300.000 zł.
Maksymalny okres finansowania 7 lat (84 miesiące).
Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości: 0,5 % kwoty udzielonej pożyczki dla przedsiębiorców
mających siedzibę w powiecie nidzickim i 1 % kwoty udzielonej pożyczki dla pozostałych przedsiębiorców.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://przedsiebiorczosc.nida.pl/

3) Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie:
REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY:
 oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,45%,
przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność
gospodarczą od 5,85%
 300.000 zł - maksymalna kwota pożyczki
 1.000.000 zł - maksymalna kwota zaangażowania wobec
jednego podmiotu
 7 lat - maksymalny okres finansowania
Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać
w siedzibie RFP.
Warunkiem udzielenia/wypłaty pożyczki jest dostępność środków na rachunku bankowym Agencji w ramach
dofinansowań przyznanych Agencji.
WMARR oferuje pożyczki w trzech różnych wariantach:


pożyczka RPO 1

Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca spełniający warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujący na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Pożyczkę otrzymać może także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1
rozpoczynający działalność gospodarczą.







Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów
przedsięwzięcia.
Wkład własny pożyczkobiorcy w formie pieniężnej i/lub rzeczowej w przedsięwzięciu wynosi minimum
20% wartości kosztów przedsięwzięcia. Agencja akceptuje udokumentowanie wkładu własnego, o ile
został on wniesiony w terminie maksymalnie do roku przed datą złożenia wniosku o udzielenie
pożyczki i nie później, jak w dniu wypłaty pożyczki. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do
udokumentowania Agencji pozostałej części wkładu własnego, przekraczającej 20% wartości kosztów
przedsięwzięcia.
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000 zł.
Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych
pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.
Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 84 miesięcy (7 lat), licząc od daty podpisania umowy
pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.






Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, który nie może być dłuższy niż 6
miesięcy.
Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,45%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających
działalność gospodarczą od 5,85%
pożyczka RPO 2

Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca spełniający warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujący na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. Pożyczkę otrzymać może także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1
rozpoczynający działalność gospodarczą.











Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów
przedsięwzięcia.
- Wkład własny pożyczkobiorcy w formie pieniężnej i/lub rzeczowej w przedsięwzięciu wynosi
minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia, określonych we wniosku o udzielenie pożyczki.
Agencja akceptuje udokumentowanie wkładu własnego, o ile został on wniesiony w terminie
maksymalnie do roku przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie później, jak w dniu
wypłaty pożyczki. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do udokumentowania Agencji pozostałej części
wkładu własnego, przekraczającej 20% wartości kosztów przedsięwzięcia, określonych we wniosku o
udzielenie pożyczki.
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000 zł.
Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych
pożyczek nie może przekroczyć kwoty 400.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.
Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 84 miesięcy (7 lat), licząc od daty podpisania umowy
pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.
Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, który nie może być dłuższy niż 6
miesięcy.
Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,45%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających
działalność gospodarczą od 5,85%
pożyczka z pozostałych środków

Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca spełniający warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy
znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, realizujący przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków pożyczki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pożyczkę otrzymać może także
przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 rozpoczynający działalność gospodarczą.








Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów
planowanego/realizowanego przedsięwzięcia.
Wkład własny Pożyczkobiorcy w planowanym/realizowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%
wartości kosztów przedsięwzięcia z tym, że może on zostać wniesiony w formie pieniężnej i/lub
rzeczowej.
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000 zł.
Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych
pożyczek nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy pożyczki do
dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.
Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału i/lub odsetek, który nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy.



Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,45%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających
działalność gospodarczą od 5,85%

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/

4) Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka:

BGK realizuje Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu wspieranie rozwoju
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce
Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki finansowe na realizację Projektu pochodzą
z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wniesionego do
projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty
wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, którego realizację bank zakończył
we wrześniu 2016 roku. Dysponentem środków, przeznaczonych na wdrożenie Projektu jest Minister Inwestycji
i Rozwoju, który w grudniu 2016 zawarł z BGK umowę, powierzając bankowi, jako podmiotowi
odpowiedzialnemu za realizację Projektu, zarządzanie środkami.
Podstawowe warunki udzielania MŚP wsparcia:











kwota pożyczki do 500 000,00 zł
wymagany jest udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu, z wyjątkiem przedsięwzięć
dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego
Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up,
oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de
minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
wykorzystanie pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy przez MŚP,
pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de
minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwojufirm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

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

