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RAPORT 068A/2020 z dnia 05.10.2020 

 

PODSUMOWANIE AKTUALNYCH INFORMACJI NT. POŻYCZEK 

PŁYNNOŚCIOWYCH 

 

Województwo świętokrzyskie 

INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

- https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki

-unijne/swietokrzyskie/pozyczka-

plynnosciowa-dla-podkarpacia-

copy-copy/  

- - 

UWAGI 

Od dnia 26-08-2020 r. od godz. 16.00 wstrzymany został nabór wniosków na pożyczkę 
płynnościową ze środków POIR, brak na ten moment informacji o ponownym rozpoczęciu naboru.  

 

Województwo podkarpackie  

INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

- https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-

unijne/podkarpackie/pozyczka-

plynnosciowa-dla-podkarpacia-copy/  

- - 

UWAGI 

Od dnia 26-08-2020 r. od godz. 16.00 wstrzymany został nabór wniosków na pożyczkę 

płynnościową ze środków POIR, brak na ten moment informacji o ponownym rozpoczęciu naboru  
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Województwo małopolskie 
INSTYTUCJA Strona www na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

DZIAŁAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 24 

MIESIACE 

https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-

unijne/malopolskie/pozyczka-dla-

malopolski/ 

 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

DZIAŁAJĄCYCH NIEDŁUŻEJ NIŻ 24 

MIESIACE 

https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-

unijne/malopolskie/pozyczka-dla-

malopolski-copy/ 

 

  

UWAGI 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 24 MIESIACE 

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca, działający na rynku dłużej niż 24 

miesiące oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. 

• kwota pożyczki od 10.000 zł do 1.000.000 zł  

• oprocentowanie od 0,44%*  

• okres finansowania do 7 lat  

• karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy  

• prowizja od udzielenia pożyczki brak  

• wkład własny brak  

W ramach instrumentu finansowane mogą być inwestycje realizowane na terenie województwa małopolskiego, 
mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu 

oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w szczególności: 

• inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów lub usług, 

• rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), 

• inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), 

• przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów 
najlepszych dostępnych technik, 

• finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością 
inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie. 

https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/malopolskie/pozyczka-dla-malopolski/
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/malopolskie/pozyczka-dla-malopolski/
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/malopolskie/pozyczka-dla-malopolski/
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/malopolskie/pozyczka-dla-malopolski-copy/
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/malopolskie/pozyczka-dla-malopolski-copy/
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/malopolskie/pozyczka-dla-malopolski-copy/
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Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać max 2 pożyczki.  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NIEDŁUŻEJ NIŻ 24 MIESIACE 

Przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa 

małopolskiego, działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu finansowanie wydatków 

związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np.: 

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego 

na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
d) zatowarowanie, półprodukty itp., 

e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.  

• dla MSP działających nie dłużej niż 24 m-ce  

• kwota pożyczki od 10.000 zł do 500.000 zł  

• oprocentowanie 0%  

• okres finansowania do 7 lat  

• karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy  

• prowizja od udzielenia pożyczki brak  

• wkład własny brak  

 

Województwo lubelskie 

INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

- https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-

unijne/lubelskie/pozyczka-

preferencyjna-copy/ 

- - 

UWAGI 

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący 

działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. 

W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków obejmujących m.in.:  

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), 

• zobowiązania publiczno-prawne, 

• spłata zobowiązań handlowych, 

• pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, 

• zatowarowanie, itp., 

 

• kwota pożyczki od 5.000 zł do 500.000 zł  

• oprocentowanie 0%  

• okres finansowania do 6 lat  
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• prowizja od udzielenia pożyczki brak  

• wkład własny brak  

 

 

Województwo pomorskie 

INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

 Pożyczka Płynnościowa I  

https://www.pfp.gda.pl/strona-101-

pozyczka_plynnosciowa_i_pomorski.html 

Pożyczka Płynnościowa II 

https://www.pfp.gda.pl/strona-102-

pozyczka_plynnosciowa_ii_pomorski.html 

 

  

UWAGI 

Pożyczka Płynnościowa I  - dla przedsiębiorców z obszaru powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, 

nowodworski, starogardzki, tczewski, sztumski, m. Gdańsk. 

 Maksymalna kwota pożyczki: do 150 tys. zł  

 
 Maksymalny okres spłaty pożyczki:  

• do 60 m-cy   

• do 12 m-cy* wakacji kredytowych w spłacie kapitału lub odsetek i kapitału  
* wakacje kredytowe czyli okresowe zawieszenie spłaty nie wydłuża okresu spłaty pożyczki  
 
 

 Koszt pożyczki:  

• od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej   

• 0% prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki   

• wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.  
 

 
Przeznaczenie pożyczki: Pożyczka może być przeznaczona na cele o charakterze obrotowym, obrotowo – 
inwestycyjnym oraz inwestycyjnym, na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej 
działalności przedsiębiorstwa i zapewnienia płynności finansowe  
 

 

Pożyczka Płynnościowa II - - dla przedsiębiorców z obszaru województwo pomorskie z wyłączeniem: m. 

Gdańsk, m. Gdynia i m. Sopot. 

Maksymalna kwota pożyczki: do 150 tys. zł  

 
 Maksymalny okres spłaty pożyczki:  

• do 60 m-cy   

https://www.pfp.gda.pl/strona-101-pozyczka_plynnosciowa_i_pomorski.html
https://www.pfp.gda.pl/strona-101-pozyczka_plynnosciowa_i_pomorski.html
https://www.pfp.gda.pl/strona-102-pozyczka_plynnosciowa_ii_pomorski.html
https://www.pfp.gda.pl/strona-102-pozyczka_plynnosciowa_ii_pomorski.html
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• do 12 m-cy* wakacji kredytowych w spłacie kapitału lub odsetek i kapitału  
* wakacje kredytowe czyli okresowe zawieszenie spłaty nie wydłuża okresu spłaty pożyczki  
 
 

 Koszt pożyczki:  

• od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej   

• 0% prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki   

• wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.  
 
 
Przeznaczenie pożyczki: Pożyczka może być przeznaczona na cele o charakterze obrotowym, obrotowo – 
inwestycyjnym oraz inwestycyjnym, na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej 
działalności przedsiębiorstwa i zapewnienia płynności finansowe  
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Województwo opolskie 
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić dodatkowe 

informacje 

TERMIN STATUS 

 http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-przedsiebiorcow-

zwiazku-covid-19-na-0/ 

  

UWAGI 

Wnioskodawca 

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który: 

1. jest zarejestrowany na terenie województwa opolskiego; 
2. posiada zdolność do spłaty pożyczki  w umownym terminie spłaty; 

3. nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2019 r.; 
4. nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 r.; 

5. wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne. 
6. u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu 

wartościowym nie mniej niż 10% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 marca 2020 r., w porównaniu do obrotów z analogicznego miesiąca 

kalendarzowego w roku poprzednim. 
 

Kwota Produktu 

Do 500.000,00 PLN 

 

Cel kredytowania 

1. Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na 
terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców 

2. Zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy 
3. Spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp. 
4. Zatowarowanie, półprodukty itp. 
5. Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne 

było po dniu 31 stycznia 2020 r. 
Pożyczka płynnościowa może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy. 
Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Wnioskodawca ma 
prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT 

 

Okres kredytowania 

Do 4 lat 
Maksymalny okres karencji w spłacie wynosi 12 miesięcy 

Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki, Fundusz może udzielić Pożyczkobiorcy 
„wakacji kredytowych” w spłacie pożyczki. 
 

Warunki cenowe 

• Oprocentowanie – od 0% w skali roku przy udziale pomocy de-minimis 

• prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0,00 zł 

• prowizja za udzielenie pożyczki – 0,00 zł 

 

Zabezpieczenie 

1. Dla pożyczek o wartości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez 
przedsiębiorcę weksel in blanco. 

2. Dla pożyczek o wartości powyżej 100.000,00 zł zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel 
in blanco oraz dodatkowe prawnie dopuszczalne zabezpieczenia. 
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Województwo mazowieckie 
INSTYTUCJ

A 

Strona www, na której można śledzić dodatkowe informacje TERMIN STATUS 

 http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/nasza-

oferta/region/mazowieckie/mazowiecka_pozyczka_plynnosciowa/ 
  

UWAGI 

Dla kogo:  dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem 

wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego. 

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych: 

• Okres spłaty pożyczki - do 5 lat 

• Oprocentowanie - 0,6%-2,84% 

• Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki 

• Maksymalna wysokość pożyczki 500.000 PLN 

• Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę  

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa 
mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług 
oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich 
działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności: 

a)Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez: 
I. budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, związanej w 
szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy; 
II. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w 
tym usług świadczonych drogą elektroniczną); 
III. wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I)2. 

b)Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) poprzez: 
I. stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych  
II.rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno -komunikacyjnych, w tym 
sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych; 
III.optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy 

przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne(np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, 
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem). 
c)wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP jako 
element projektów wskazanych w pkt III.1 a) i b) 
d)finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunk iem, iż będzie powiązane z działalnością 
inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie, jako element 

projektów wskazanych w pkt IV.1 a) i b) 
e)W ramach działań prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regiona lnym Programem Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia 
płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP 
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Województwo łódzkie 
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić dodatkowe 

informacje 

TERMIN STATUS 

 https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-

plynnosciowa-poir 
Rozpoczęcie 

składnia 

wniosków 

30.09.2020 

 

UWAGI 

Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie województwa: łódzkiego i znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia 

pandemii COVID-19. 

Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem 

bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą 
zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki 
inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.: 

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu 
pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 

• zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy 

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 

• zatowarowanie, półprodukty itp., 

• inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy, 

• bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy 
leasing nie pochodzi ze środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z innych 
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej 

lub zagranicznej 

Brak innych opłat i prowizji.  

 

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób 

trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń 

Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP. 

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:  

• dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów 
personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od 
podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku 
przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki 
nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat 
działalności; albo 

• 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo 

• jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie 
przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, 
kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność 

finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. 

Maksymalny okres spłaty: do 72 miesięcy.  
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Maksymalna karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, 
jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.  
Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik 
Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 
lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej 
jak do 72 miesięcy.  

  Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na 

pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. 
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Województwo dolnośląskie  
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić dodatkowe 

informacje 

TERMIN STATUS 

 POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DO 

180.000  

https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-

wsparcie/bezposrednie-wsparcie-

finansowe/pozyczki-obrotowe-plynnosciowe-

inwestycyjne-poreczenia/pozyczka-plynnosciowa-

dedykowana-covid-19/ 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DO 

250.000  

https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-

wsparcie/bezposrednie-wsparcie-

finansowe/pozyczki-obrotowe-plynnosciowe-

inwestycyjne-poreczenia/pozyczka-plynnosciowa-

do-250-tys-zl-obrotowa-dedykowana-covid-19/ 

  

UWAGI 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DO 180.000  

Dla kogo: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na 

terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług 
w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19): 

• nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego: 

lub 

• nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 
którym został złożony wniosek. 

 
Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r . 

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków: 

• Kwota pożyczki do: 180 000 zł  

• Wypłaty w transzach  

• Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje) 

• Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące  

• Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału  

• Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych  

• Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0% 

• Brak opłat i prowizji 

• Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez 

Pośrednika Finansowego 

https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe/pozyczki-obrotowe-plynnosciowe-inwestycyjne-poreczenia/pozyczka-plynnosciowa-dedykowana-covid-19/
https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe/pozyczki-obrotowe-plynnosciowe-inwestycyjne-poreczenia/pozyczka-plynnosciowa-dedykowana-covid-19/
https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe/pozyczki-obrotowe-plynnosciowe-inwestycyjne-poreczenia/pozyczka-plynnosciowa-dedykowana-covid-19/
https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe/pozyczki-obrotowe-plynnosciowe-inwestycyjne-poreczenia/pozyczka-plynnosciowa-dedykowana-covid-19/
https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe/pozyczki-obrotowe-plynnosciowe-inwestycyjne-poreczenia/pozyczka-plynnosciowa-dedykowana-covid-19/
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POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DO 250.000  

Pożyczka finansowana do kwoty 250.000,00zł na maksymalny okres 5 lat. 

 
Możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej 

albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 
miesięcy. 
 
Finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności 
finansowej. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym 
np.: 

1) wynagrodzenia brutto pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), 
2) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
3) zatowarowanie, półprodukty itp., 
4) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.  
5) bieżące raty pożyczek*, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing 
a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, 

programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej 
(*bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania 
Środków Pożyczki). 
 
Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy. 
Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny 

Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 
 

Oprocentowanie: 
1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu stopy bazowej oraz 
marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp 
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po 

przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie 
wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka; 
2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014 -2020 w celu 
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub Rozporządzenia Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie 
wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu 
oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania 
polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-194 jeżeli odpowiednie przepisy 
Rozporządzeń, o którym mowa powyżej stawiają dodatkowe warunki udzielenia pomocy, które są bardziej 
restrykcyjne w stosunku do postanowień niniejszej Metryki lub Umowy Operacyjnej, zapisy Rozporządzeń 

mają pierwszeństwo stosowania do udzielenia danej Jednostkowej Pożyczki, a Pośrednik Finansowy 
zobowiązany jest do ich stosowania, dotyczy to m. in. oprocentowania Jednostkowej Pożyczki. 
3) na warunkach korzystniejszych 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 oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami). 
Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%. 
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Województwo kujawsko - pomorskie 
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić dodatkowe 

informacje 

TERMIN STATUS 

 https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-

firmy/pozyczka-plynnosciowa/  

  

UWAGI 

Pożyczka płynnościowa COVID-19 - finansowanie płynnościowe w związku z negatywnymi 

konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 

 
Pożyczka o charakterze obrotowo-inwestycyjnym dla mikro, małych i średnich firm mających siedzibę w 
województwie kujawsko-pomorskim przeznaczona na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne związane z 
utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem płynności finansowej 

• do 500 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw 

• do 1 mln zł dla średnich przedsiębiorstw 

• do 10% wartości pożyczki można przeznaczyć na inwestycje 

 
Pożyczkę płynnościową można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym :  

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu 
pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 

• zobowiązania publiczno-prawne, 

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 

• zatowarowanie, półprodukty, itp., 

• bieżące raty1  pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt, czy 
leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych 
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej 
lub zagranicznej 

• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa. 
 

Dopuszcza się sfinansowanie wyżej wymienionych niespłaconych wydatków począwszy od 01.03.2020r.  

• OPROCENTOWANIE od 0%  

• OKRES SPŁATY do 6 lat 

• KARENCJA W SPŁACIE RAT KAPITAŁOWYCH LUB KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH do 6 
miesięcy raz do roku w I i II roku spłaty2-miesięczne "wakacje kredytowe" 

 

 

 

  

https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-plynnosciowa/
https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-plynnosciowa/
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Województwo zachodniopomorskie  
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić dodatkowe 

informacje 

TERMIN STATUS 

 http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/nasza-

oferta/region/zachodniopomorskie/pozyczka_plynnosciowa/  

  

UWAGI 

Dla kogo:  dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem 
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych: 

• Okres spłaty pożyczki - do 5 lat 

• Oprocentowanie - 0% 

• Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki 

• Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku 
okresu spłaty pożyczki) przy czym całkowity okres kredytowania nie może przekroczyć 5 lat. 

• Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę  

• Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich 
łączna kwota nie przekroczy 250 tys zł. 

 

Cel pożyczki: 
Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych 

przedsiębiorstwa, w tym np.: 

• wypłatę wynagrodzeń pracowników, 

• zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek) 

• spłatę zobowiązań handlowych, 

• zatowarowanie, półprodukty itp, 

• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności. 
 

Czym są Pożyczki Płynnościowe? 

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z 
utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. 
 

Jakie są warunki skorzystania? 

• firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji 
w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona, 

• na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości 
dostępu do środków publicznych. 

 

 

 

  

http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/nasza-oferta/region/zachodniopomorskie/pozyczka_plynnosciowa/
http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/nasza-oferta/region/zachodniopomorskie/pozyczka_plynnosciowa/
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Województwo lubuskie  
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić dodatkowe 

informacje 

TERMIN STATUS 

 https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-

plynnosciowa-poir-1-2  
Rozpoczęcie 

składnia 

wniosków 

30.09.2020 

 

UWAGI 

Grupa docelowa: mikro-, małych i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie województwa lubuskiego oraz znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia 

pandemii COVID-19. 

 

Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem 
bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą 
zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki 
inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.: 

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu 
pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 

• zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy 

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 

• zatowarowanie, półprodukty itp., 

• inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy, 

• bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy 
leasing nie pochodzi ze środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z innych 
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej 
lub zagranicznej 

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:  

• dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów 
personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od 
podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku 
przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki 
nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat 
działalności; albo 

• 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo 

• jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie 
przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, 
kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność 
finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. 

 
Maksymalny okres spłaty: do 72 miesięcy.  
Maksymalna karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, 
jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.  
Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik 
Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo -odsetkowych 

lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej 
jak do 72 miesięcy.  

https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir-1-2
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir-1-2
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Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na 

pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. 

 
Brak innych opłat i prowizji.  

 

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób 

trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń 

Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP. 

 

 

Województwo wielkopolskie  
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

 https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-

plynnosciowa-poir-1 
Rozpoczęcie 

składnia 

wniosków 

30.09.2020 

 

UWAGI 

Grupa docelowa: mikro-, małych i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego oraz znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku 

wystąpienia pandemii COVID-19. 

 

Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem 
bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z  Jednostkowej Pożyczki mogą 

zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki 
inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.: 

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu 
pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 

• zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy 

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 

• zatowarowanie, półprodukty itp., 

• inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy, 

• bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy 
leasing nie pochodzi ze środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z innych 
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej 
lub zagranicznej 

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:  

• dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów 
personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od 

podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku 
przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki 
nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat 
działalności; albo 
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• 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo 

• jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie 
przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, 

kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność 
finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. 

 
Maksymalny okres spłaty: do 72 miesięcy.  
Maksymalna karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, 
jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.  

Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik 
Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 
lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej 
jak do 72 miesięcy.  

Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są  dotacją na 

pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. 

 
Brak innych opłat i prowizji.  

 

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie 
osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu 
Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP. 

 

 

Województwo podlaskie 
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

 https://www.funduszwschodni.pl/nasze-

pozyczki/pozyczka-rozwojowa/  

https://pozyczkowy.com.pl/pozyczka-

na-inwestycje-rozwojowe/ 

  

UWAGI 

Pożyczka Rozwojowa 
 

Pożyczkobiorcy: Mikro, Małe i Średnie firmy prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego 
 

Okres i kwoty pożyczki:  

• minimalna/maksymalna wartość pożyczki: 10 000 PLN – 1 000 000 PLN 

• Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy  wart. inwestycji brutto 

• okres finansowania – maksymalnie do 84 miesięcy 

• okres karencji – do 6 miesięcy 
 

Koszty pożyczki: 

• oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 
→ 0,00% w skali roku na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis, 

→ od 1,04% w skali roku na warunkach rynkowych, 
prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki. 
 

 

https://www.funduszwschodni.pl/nasze-pozyczki/pozyczka-rozwojowa/
https://www.funduszwschodni.pl/nasze-pozyczki/pozyczka-rozwojowa/
https://pozyczkowy.com.pl/pozyczka-na-inwestycje-rozwojowe/
https://pozyczkowy.com.pl/pozyczka-na-inwestycje-rozwojowe/
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Przeznaczenie finansowania: 

• finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w sektorze usług  lub sektorze produkcyjnym, poprzez: 
– rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, 
– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, 

skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług, 
– inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny 

• zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach 
bez ograniczeń branżowych, np: 
– wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych, 

– operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych   (e-biznes) 
– zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności 
działania. 

• sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego na wydatki poniesione od 
1 lutego 2020 r., w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (obowiązuje czasowo do dnia 31 12 2020) 

 
Wszystkie inwestycje powinny być realizowane na terenie województwa podlaskiego. 
Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki, przy czym 
przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na 

które zostało przyznane finansowanie. Na zasadzie odstępstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. finansowanie kapitału 
obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest 
możliwe do 100%, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja 
społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie 
sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na 
rynku. 

 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe 
Udzielna mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z terenu województwa podlaskiego. 
 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe może być przeznaczona na między innymi: 

1. wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub 
sektorze produkcyjnym, w tym m.in.: 

a) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, 
b) dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia 
usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, 
c) inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny; 

 

2. zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.: 

a) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów 
informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć 
technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w 
przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do 
zarządzania zasobami personalnymi; 

b) operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania, 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą 
a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie;  
c) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności 
działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), 

automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. 
 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe – warunki udzielenia: 

• oprocentowanie pożyczki  wynosi 0% (pomoc de minimis) 

• prowizja 0% 

• maksymalna kwota pożyczki –1 000 000 PLN, 
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• maksymalny okres pożyczkowy – 84 miesiące, 

• maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy, 

• minimalny wkład własny 0%*  lub  5%, 

• obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z  wystawienia pożyczkobiorcy 
z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, 

• pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:  
o hipoteka, 
o poręczenie osób trzecich, 
o przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie), 
o cesja wierzytelności, 
o zastaw rejestrowy, 
o inne przewidziane prawem zabezpieczenie, 

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki więcej niż jedną Jednostkową 
Pożyczkę. Jednocześnie łączna wartość wszystkich udzielonych jednemu przedsiębiorstwu Jednostkowych 
Pożyczek nie może być wyższa niż 1 000 000 PLN. 
* W przypadku inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno -komunikacyjnych zgodnych z rdzeniem specjalizacji 

określonym w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015 -

2020+(RIS3)” udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.  
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Województwo warmińsko - mazurskie 
INSTYTUCJA Strona www, na której można 

śledzić dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

 https://www.screp.pl/pozyczka-

plynnosciowa-poir/  

Nabór rozpoczął się 

w dniu 28.09.2020 

 

UWAGI 

DLA KOGO 

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in.  następujące wymogi: 

• mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

• miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

• przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać kryterium:  
o w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 

18 rozporządzenia nr 651/20143 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, jeżeli 
po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19; 

NA CO 

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych przedsiębiorstwa, w tym np.: 

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego 
na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 

• zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, 

• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 

• zatowarowanie, półprodukty itp., 

• inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, 

• bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod  warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing 
nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub 
innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata z  terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim 

dniem okresu wydatkowania Pożyczki). 

OPROCENTOWANIE, OPŁATY i PROWIZJE 

• Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał 

zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów. 

• Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki 
ROZLICZENIE POŻYCZKI 

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy 

czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. 
W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie “CREP” może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie 
o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy. 
WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI 

• Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat. 

• Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy. 

• Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15  mln złotych. Ostateczną 
decyzję o wysokości pożyczki podejmuje Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. 

Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać: 
1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez  Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu 

pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 

2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 
2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń 
szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo 

2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo 

3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie 
przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna 
pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia 
pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, 

przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”. 

 

 

https://www.screp.pl/pozyczka-plynnosciowa-poir/
https://www.screp.pl/pozyczka-plynnosciowa-poir/
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Województwo śląskie  
INSTYTUCJA Strona www, na której można śledzić 

dodatkowe informacje 

TERMIN STATUS 

Fundusz 

Górnośląski S.A. 

https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-

inwestycyjne/pozyczka-na-wydatki-

inwestycyjne-regionalny-fundusz-

pozyczkowy/ 

https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-

inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-

inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-

silesia2020/#  

  

UWAGI 

https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/pozyczka-na-wydatki-inwestycyjne-regionalny-fundusz-pozyczkowy/
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/pozyczka-na-wydatki-inwestycyjne-regionalny-fundusz-pozyczkowy/
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/pozyczka-na-wydatki-inwestycyjne-regionalny-fundusz-pozyczkowy/
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/pozyczka-na-wydatki-inwestycyjne-regionalny-fundusz-pozyczkowy/
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/
https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczki-inwestycyjne/preferencyjna-pozyczka-inwestycyjna-fundusz-pozyczkowy-silesia2020/
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Pożyczka na wydatki inwestycyjne – Regionalny Fundusz Pożyczkowy 

DLA KOGO: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę na terenie 

województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego lub prowadzące inwestycje na terenie 

tych województw. 

NA CO: Na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji obejmujących: 

1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, 

2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli 

produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach 

niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego 

zorganizowanej części. 

6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane 

z prowadzona działalnością gospodarczą. 

KWOTA POŻYCZKI: od 10.000,00 do 600.000,00 PLN; (dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy maksymalna kwota pożyczki 

wynosi 120.000 zł) 

OPROCENTOWANIE: Zmienne od 1,95% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę 

bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę. 

Finansowanie wydatków pożyczką inwestycyjną wymaga zaangażowania 

przez pożyczkobiorcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości 

wydatków inwestycyjnych. 

OKRES FINANSOWANIA: Do 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 

miesięcy. Spłata w ratach miesięcznych Spłata całości lub części pożyczki może być 

dokonana przedterminowo. 

DODATKOWE OPŁATY: Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł płatne na konto 

o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 5444 

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna – Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 

DLA KOGO: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą 

od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego i/lub 

prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego. 
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NA CO: Na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie 

śląskim obejmujących: 

1. zakup nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu, bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków, lokali 

i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem 

pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów), bezpośrednio 

związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach 

niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego 

zorganizowanej części, 

6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

KWOTA POŻYCZKI: od 200.000 zł do 4.000.000 zł  

OPROCENTOWANIE: Zmienne od 0,39% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę 

bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę, przy zastosowaniu 80% 

korzyści finansowej dla przedsiębiorcy. 

Finansowanie wydatków pożyczką na rozwój wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę 

wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków 

inwestycyjnych. 

OKRES FINANSOWANIA: Do 10 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 

miesięcy; spłata ratach miesięcznych; spłata całości lub części pożyczki może być 

dokonana przedterminowo. 

DODATKOWE OPŁATY: 20 zł płatne na konto o numerze 06 1050 1214 1000 0007 0162 

5444 
 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 500 181 151 lub e-mailowo: 

biuro@doradcy365.pl 


