Mikropożyczka na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Pożyczka dla MŚP
Pożyczka na Rozwój Turystyki
Klaster turystyczny w Bieszczadach
Instrumenty wsparcia i finansowania

Ustrzyki Dolne
15.11.2022 r.

Czym są pożyczki unijne?

Dlaczego warto?

▪ Pożyczki unijne udzielane na warunkach
preferencyjnych są wsparciem zwrotnym
dla prowadzących działalność gospodarczą
▪ Pożyczki unijne, stanowią alternatywę
dla dotacji oraz uzupełniają ofertę
banków komercyjnych

▪ Dostępność na rynku przez różne Instytucje
Finansujące
▪ Niskie i stałe oprocentowanie
▪ Uzupełnienie oferty proponowanej przez banki
komercyjne
▪ Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu
i formalności

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej,
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza
te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach

Dla kogo ?

b) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w
ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie
przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia
c) rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną
lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i
rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą
odejść z rolnictwa
d) Imigranci oraz reemigranci

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

✓ 80 000,00 PLN
Kwota

Oprocentowanie
stałe

✓ 0,1 %
✓ brak prowizji i opłat związanych z obsługą

✓ nie wymagany
Wkład własny

Okres spłaty

✓ max 84 m-ce
(w tym karencja max. 12 m-cy)

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
✓ Zakup środków trwałych, towarów i urządzeń
✓ Adaptacja i remont pomieszczeń;

✓ Reklama swojego przedsiębiorstwa;
Cel finansowania ✓ Inne cele związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, na
które zostało przyznane finansowanie, np. obsługa księgowa.
✓ Wnioskodawca może uzyskać tylko jedną pożyczkę na rozpoczęcie
działalności gospodarczej,
Ograniczenia

✓ Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w
ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 %
środków wypłaconych.

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z
poniższych form zabezpieczenia:
✓ poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,

Zabezpieczenia

✓ zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej,
✓ hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
✓ inne, do negocjacji.
✓ Zakaz podwójnego finasowania wydatków pokrytych uprzednio ze
środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów
Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

Wykluczenia

✓ Spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne)
✓ Refinansowanie inwestycji zrealizowanych.

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1/ Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”
39 - 300 Mielec, ul. Chopina 18
Tel. 797 600 310
E-mail: marr@marr.com.pl

www.marr.com.pl
Instytucje
Finansujące

2/ Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Słowackiego 6, 35-060 Rzeszów
Tel. 17/283 32 00

E-mail: kswp@kswp.org.pl

MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3/ Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35 – 959 Rzeszów ul. Szopena 51
Tel. 17/867 62 99
E-mail: info@rarr.rzeszow.pl
Instytucje
Finansujące

4/ Regionalna Izba Gospodarcza
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 26b
Tel. 15/844 03 57

E-mail: sekretariat@rig-stw.pl

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA

Dla kogo?

✓ Mikro małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące
działalność
gospodarczą na terenie województwa
podkarpackiego.
Rozróżnia się dwa następujące komponenty pożyczki:
➢ Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie
przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;

➢ Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie
Cel finansowania
przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w
zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych
wykorzystywanych
w
działalności
gospodarczej
przedsiębiorstwa.

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA
✓ do 500 000,00 PLN w ramach komponentu standardowego
Kwota

✓ do 1 000 000,00 PLN w ramach komponentu innowacyjnego
✓ do 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego

Okres spłaty

Karencja

Oprocentowanie
stałe

✓ do 120 miesięcy w ramach komponentu standardowego
✓ do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w
każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)
✓ pomoc de minimis - w wysokości stopy bazowej (od 1.06.2022 7,17%
✓ na warunkach rynkowych - według stopy referencyjnej

Wkład własny

✓ nie wymagany

Opłaty i prowizje

✓ brak

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA
1/ Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

35 – 959 Rzeszów ul. Szopena 51
Tel. 17/867 62 99

E-mail: info@rarr.rzeszow.pl
www.marr.com.pl
Instytucje
Finansujące

2/ Regionalna Izba Gospodarcza
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 26b
Tel. 15/844 03 57
E-mail: sekretariat@rig-stw.pl

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA

3/ Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”
39 - 300 Mielec, ul. Chopina 18
Tel. 797 600 310
E-mail: marr@marr.com.pl
Instytucje
Finansujące

www.marr.com.pl

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI
Dla przedsiębiorstw na inwestycje w branży turystycznej
i
okołoturystycznej, w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz
zakupów ŚT, WNiP. Obejmuje w szczególności następujące przedsięwzięcia:

Dla kogo ?

✓ obiekty: noclegowe, gastronomiczne;
✓ infrastruktura: sportowo-rekreacyjna, turystyki zdrowotnej, kultury i
rozrywki;
✓ transport turystyczny;
✓ organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
✓ ekologiczne produkty;
✓ produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
✓ przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło
✓ inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu
oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych dla turystów;
✓ tworzenie usług polegających na wykorzystaniu TIK np. e-turystyka;
✓ pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością
pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą
częścią finansowanego przedsięwzięcia.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI

✓
Kwota
Okres spłaty

do 500 000,00 PLN

✓ do 84 miesięcy (7 lat)

wkład własny: 10% - oprocentowanie: 3,58 %
✓ niższe oprocentowanie 1,79 % , brak wkładu własnego będą
oferowane:
Wkład własny i
• obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego
oprocentowanie
Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego
Green Velo;
• MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata
Karencja

Opłaty i prowizje

✓ maksymalnie do 12 miesięcy
✓ brak

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Targowa 3 p. 13, 35-064 Rzeszów

Justyna Grys
Tel. 538 516 948
Instytucja
Finansująca

E-mail: j.grys@pfp.com.pl

Dziękuję za uwagę
Andrzej Hlawacik
Specjalista
Departament Instrumentów Finansowych
tel. 572 775 102
e-mail: Andrzej.Hlawacik@bgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Rejtana 20B, 35 – 100 Rzeszów

