Mikropożyczka –
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Urząd Gminy
Łubnice
16.02.2022 r.

MIKROPOŻYCZKA

Dla kogo ?.

Ostateczni Odbiorcy ubiegający się o Mikropożyczkę muszą spełniać łącznie
następujące kryteria:
a) są osobami fizycznymi w wieku powyżej 29 roku życia zamierzającymi rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej
na
terenie
województwa
świętokrzyskiego;
b)

są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pozostającymi bez zatrudnienia
i biernymi zawodowo;

c) będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od
dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej ( zgodnie z aktualnym
wpisem do CEIDG );
d) Nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, CEIDG i nie
prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu.

MIKROPOŻYCZKA
Cel
Finansowania

 Finansowanie wydatków związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
przez Ostatecznego Odbiorcę.

MIKROPOŻYCZKA
Kwota

 od 10 000,00 do 100 000,00 PLN

Okres spłaty



Wkład własny

Karencja
Oprocentowanie

Opłaty i prowizje

do 84 miesięcy (7 lat)

 nie wymagany


maksymalnie do 12 miesięcy

 2,04 % na zasadach pomocy de minimis

 Brak

MIKROPOŻYCZKA
Zabezpieczenie




Wykluczenia

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych
form zabezpieczenia:
poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
zastaw rejestrowy, przewłaszczenie 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
innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub
innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 Spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, zobowiązań publiczno-prawnych),
 Refinansowanie inwestycji zrealizowanych,
 Finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu.

MIKROPOŻYCZKA
1/. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Instytucje
Finansujące

26-200 Końskie ul. Staszica 2A

Tel. 41/375 14 55; 41/260 46 21
E-mail: kswp@kswp.org.pl
2/.Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

27-200 Starachowice ul. Mickiewicza 1A
Tel. 41/274 46 90
E-mail: farr@farr.pl

POŻYCZKA DLA MŚP
Cel
finansowania

 Inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i na
późniejszym etapie działalności, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw
innowacyjnych,
 Wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 Dostarczenie kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch,
 Możliwość pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności,
 Zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie
TIK – Technik Informacyjno-Komunikacyjnych ).

POŻYCZKA DLA MŚP


Kwota
Okres spłaty

 do 60 miesięcy

Wkład własny

Karencja
Oprocentowanie

Opłaty i prowizje

do 1 000 000,00 PLN

 niewymagany


maksymalnie do 6 miesięcy

 0 % na zasadach pomocy de minimis

 brak

POŻYCZKA DLA MŚP
1/ Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
26-200 Końskie ul. Staszica 2A

Instytucje
Finansujące

Tel. 41/375 14 55; 41/260 46 21
E-mail: kswp@kswp.org.pl
2/ Lubelska Fundacja Rozwoju- Oddział w Kielcach
25-008 Kielce, ul. Staszica 1, lok 106-107

Tel. 41/313 31 77
E-mail: info@lfr.lublin.pl
3/ Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
25-516 Kielce AL. IX Wieków Kielc 4
Tel. 41/360 02 80; 41/360 02 89
E-mail: sekretariat@sfr-kielce.pl

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Cel
Finansowania

Pożyczka jest udzielana przedsiębiorcom na inwestycje w branży turystycznej i okołoturystycznej, w zakresie
prowadzenia robót budowlanych oraz zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i obejmuje w
szczególności następujące przedsięwzięcia:
obiekty noclegowe;
obiekty gastronomiczne;
infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
infrastruktura turystyki zdrowotnej;
infrastruktura 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 bezpośrednio dla turystów.
tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
np. eturystyka;
pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą
pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI
Kwota
Okres spłaty

Wkład własny
i oprocentowanie

Karencja

Opłaty i prowizje



do 500 000,00 PLN



do 84 miesięcy (7 lat)

 wkład własny: 10% - oprocentowanie: 1,02 %
 niższe oprocentowanie 0,51 % oraz brak wkładu własnego będą
oferowane:
• obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w
ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
• MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata


maksymalnie do 12 miesięcy

 brak

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI
woj. świętokrzyskie

Instytucje
Finansujące

1/ Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
25-516 Kielce AL. IX Wieków Kielc 4

Tel. 41/360 02 80; 41/360 02 89
E-mail: sekretariat@sfr-kielce.pl

Dlaczego warto?

Czym są pożyczki unijne?

 Pożyczki unijne są alternatywą dla
dotacji
 Pożyczki unijne zasilają biznes,
ale także finansują inwestycje
związane
z rewitalizacją, termomodernizacją
i zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach,
wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych i sektorze publicznym

 Dostępność na rynku przez różne
Instytucje Finansujące
 Niskie oprocentowanie, brak
dodatkowych opłat
 Uzupełnienie oferty
proponowanej przez
banki komercyjne

 Formalności sprowadzone do
niezbędnego minimum.

Dziękuję za uwagę
Andrzej Hlawacik
Specjalista
Departament Instrumentów Finansowych
tel. 572 775 102
e-mail: Andrzej.Hlawacik@bgk.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Silniczna 5, 25-515 Kielce
tel. +48 22 475 13 00.

