„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce”
OFERTA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WFR
2-5 października 2018 r., CDR w Brwinowie, O/Poznań

PRODUKTY FINANSOWE WFR SP. Z O.O.
WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MŚP Z TERENU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPLSKIEGO
Szkolenie „Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce”
Centrum Doradztwa Rolniczego, 2 października 2018 r.

O WFR
 Jesteśmy spółką z o.o. powołaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, której misją jest
działanie na rzecz rozwoju naszego regionu
 Realizujemy zadania na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami
finansowymi, pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów finansowych
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020 (Inicjatywy
JEREMIE i JESSICA)

 Wspieramy za pomocą instrumentów finansowych rozwój mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), projekty z zakresu rozwoju obszarów miejskich oraz efektywności
energetycznej
 Podejmujemy działania promujące województwo wielkopolskie jako region atrakcyjny
dla inwestorów i sprzyjający aktywności gospodarczej, w szczególności poprzez
działania w ramach wspierania ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw
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Wsparcie dla MŚP
KLUCZOWYM FILAREM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI JEST WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA MŚP

Mikro-, małe
i średnie
przedsiębiorstwo

Problemy
z
finansowaniem
rozwoju

Zwiększenie
potencjału
inwestycyjnego
oraz kapitału
obrotowego MŚP

Wsparcie
WFR
Instrumenty
finansowe
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Oferta dla MŚP

PRODUKTY FINANSOWE WDRAŻANE PRZEZ WFR

POŻYCZKA REGIONALNA

POŻYCZKA EKSPANSJA

LINIA FINANSOWA
(Pośrednicy Finansowi)
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Bezpośrednia oferta WFR dla MŚP
NASZE POŻYCZKI KIERUJEMY DO PRZEDSIĘBIORSTW:

SEKTOR MŚP

MIEJSCE

• zaliczanych do sektora MŚP w rozumieniu przepisów Załącznika I
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
spełniających poniższe kryteria:
- liczba osób zatrudnionych < 250 osób oraz
- roczny obrót ≤ 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny ≤ 43 mln EUR

• realizujących lub zamierzających realizować projekt na terenie
województwa wielkopolskiego
• posiadających siedzibę lub oddział i stale prowadzących działalność
gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego

6

Bezpośrednia oferta WFR dla MŚP
NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA NASZYCH POŻYCZEK:
 nabór ciągły, ogłoszony na stronie www.wfr.org.pl
 wsparcie udzielane wyłącznie w PLN
 raty kapitałowo-odsetkowe równe lub malejące
 brak prowizji za udzielenie pożyczki oraz opłat za administrowanie pożyczką
 minimum 2 transze pożyczki
 maksymalny poziom koncentracji dla tego samego przedsiębiorcy: 20 mln PLN
 finansowanie wydatków brutto
 wydatki ze środków pożyczki i udziału własnego MŚP (jeżeli dotyczy) muszą być
związane z celem projektu
 minimalne zabezpieczenie – 130% wartości pożyczki
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Pożyczka EKSPANSJA

CO OFERUJEMY?

JAKIM PODMIOTOM?

W JAKIM CELU?

POŻYCZKA EKSPANSJA

MŚP WIELKOPOLSKA

EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Produkt finansowy:
 pożyczka inwestycyjno-obrotowa
 pożyczka obrotowa

Przedsiębiorcy z sektora MŚP
(mikro-, mali i średni),
identyfikujący lub zamierzający
identyfikować swój rynek zbytu
jako międzynarodowy

Uzyskanie lub wzmocnienie
potencjału ekspansyjnego
wielkopolskich przedsiębiorstw
– przyszłych lub obecnych
eksporterów
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Pożyczka EKSPANSJA
W RAMACH NASZEJ OFERTY ZAPEWNIAMY:
 Indywidualne, kompleksowe i przyjazne podejście do Przedsiębiorcy
 Przejrzystą i szybką procedurę aplikowania o pożyczkę
 Atrakcyjne rynkowo warunki Pożyczki EKSPANSJA

Niskie i stałe
oprocentowanie
od 2,85%

Długi okres spłaty
nawet do 15 lat

Karencja w spłacie
kapitału
nawet do 24 miesięcy

Wysoka kwota
pożyczki
od 0,5 do 10 mln PLN
Finansowanie
brutto
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Pożyczka EKSPANSJA
NASZE WSPARCIE UMOŻLIWI WIELKOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCOM:

Rozpoczęcie
działalności
eksportowej

Wzrost
dotychczasowego
wolumenu
eksportu

Wprowadzenie
nowego lub
ulepszonego
produktu/ usługi/
towaru
na dotychczasowy
rynek zagraniczny

Wprowadzenie
obecnego
produktu/ usługi/
towaru
na nowy rynek
zagraniczny

Wprowadzenie
nowego lub
ulepszonego
produktu/ usługi/
towaru
na nowy rynek
zagraniczny

Pożyczkobiorca jest zobligowany do uzyskania EFEKTU ROZWOJOWEGO
zgodnie z podanym przez niego we wniosku miernikiem ilościowym lub jakościowym.
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Pożyczka EKSPANSJA
CO MOŻNA SFINANSOWAĆ Z NASZEJ POŻYCZKI?
















Budowę lub modernizację infrastruktury produkcyjnej, usługowej i handlowej
Zakup lub dzierżawę nieruchomości
Zakup lub modernizację linii produkcyjnej
Zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia
Stworzenie i wdrożenie nowych technologii dla produktów i usług
Zakup środków transportu
Zakup surowców, materiałów i towarów
Informatyzację przedsiębiorstwa
Promocję firmy, produktów, towarów i usług w kraju i za granicą
Bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
Inwestycje w kapitał ludzki
Współpracę z pośrednikami handlowymi
Zakup licencji, patentów, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
Badania potencjalnych rynków zbytu
Przygotowanie dokumentacji związanej z projektem ekspansyjnym
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Pożyczka EKSPANSJA
WARUNKI BRZEGOWE POŻYCZKI INWESTYCYJNO-OBROTOWEJ
Wartość pożyczki

od 0,5 mln PLN do 10 mln PLN

Minimalny udział własny

a) 10% – pożyczki o wartości do 2 mln PLN
b) 20% – pożyczki o wartości powyżej 2 mln PLN

Maksymalny okres spłaty

15 lat (180 miesięcy)

Maksymalny okres karencji

a) 1 rok dla pożyczki o wartości do 2 mln PLN
b) 1,5 roku – powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN
c) 2 lata – powyżej 5 mln PLN

Ograniczenia w finansowaniu

a) finansowanie kapitału obrotowego (w tym pokrycie kosztów działalności
bieżącej) – do 50% całkowitych wydatków/ kosztów
b) finansowanie działań informacyjno-promocyjnych (wliczających się do
kosztów działalności bieżącej) – do 30% całkowitych wydatków/ kosztów
c) ww. limity mają zastosowanie zarówno do wydatkowania ze środków
pożyczki, jak i do wnoszenia udziału własnego Ostatecznego Odbiorcy

Maksymalna wysokość 1. transzy

2 mln PLN, ale maksymalnie 50% wartości pożyczki

Termin na wydatkowanie środków
i przedstawienie rozliczenia

24 miesiące od dnia zawarcia Umowy

Dokumenty potwierdzające wydatkowanie
środków zgodnie z celami pożyczki

a) wydatki inwestycyjne – faktura lub dokument równoważny wraz
z potwierdzeniem dokonanej zapłaty
b) wydatki obrotowe – dopuszcza się oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy
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Pożyczka EKSPANSJA
WARUNKI BRZEGOWE POŻYCZKI OBROTOWEJ
Wartość pożyczki

od 0,5 mln PLN do 10 mln PLN

Minimalny udział własny

a) 10% – pożyczki od 0,5 mln PLN do 2 mln PLN
b) 20% – powyżej 2 mln PLN (okres spłaty do 5 lat)
c) 25% – powyżej 5 mln PLN (okres spłaty powyżej 5 lat)

Maksymalny okres spłaty

a) 5 lat (60 miesięcy)
b) 8 lat (96 miesięcy) – dla pożyczki powyżej 5 mln PLN o udziale własnym
co najmniej 25% wartości pożyczki

Maksymalny okres karencji

3 miesiące

Ograniczenia w finansowaniu

a) finansowanie działań informacyjno-promocyjnych (wliczających się
do kosztów działalności bieżącej) – do 30% wydatków/ kosztów;
b) ww. limit ma zastosowanie zarówno do wydatkowania ze środków pożyczki,
jak i do wnoszenia udziału własnego Ostatecznego Odbiorcy

Maksymalna wysokość 1. transzy

2 mln PLN, ale maksymalnie 50% wartości pożyczki

Termin na wydatkowanie środków
i przedstawienie rozliczenia

12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Dokumenty potwierdzające wydatkowanie
środków zgodnie z celami pożyczki

dopuszcza się oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy
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Pożyczka EKSPANSJA
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI EKSPANSJA

Oprocentowanie
rynkowe wg stopy
referencyjnej, obliczanej
przy zastosowaniu stopy
bazowej (1,85%*)
oraz marży ustalanej
w oparciu
o Komunikat KE
(min. 1,0 pp.)
Wysokość marży
jest związana
z wynikiem oceny
ryzyka podmiotu
oraz zabezpieczenia,
dokonanej
na podstawie Metodyki
oceny ryzyka

0,25 pp.

W przypadku pożyczki
inwestycyjnoobrotowej,

W zależności od poziomu
(klasy) ryzyka kraju
docelowej ekspansji,
wg klasyfikacji OECD:

jeżeli finansuje się
wydatki obrotowe,
dolicza się:

– jeżeli projekt

0,25 pp.

LUB
NIE WPISUJE się
w Inteligentne
Specjalizacje
Województwa
Wielkopolskiego

Klasa 0 – 0,00 pp.
Klasa 1 – 0,44 pp.
Klasa 2 – 0,55 pp.
Klasa 3 – 0,70 pp.
Klasa 4 – 0,90 pp.
Klasa 5 – 1,49 pp.
Klasa 6 – 2,10 pp.
Klasa 7 – 2,90 pp.

W przypadku pożyczki
obrotowej,
każdorazowo
dolicza się:
0,50 pp.

Minimum –
pożyczka
inwestycyjnoobrotowa:
2,85%

Oprocentowanie
pożyczki udzielanej
Ostatecznemu
Odbiorcy

Minimum –
pożyczka obrotowa:
3,35%

* https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Wspólna część oprocentowania dla obu typów pożyczki
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Ekspansja zagraniczna wielkopolskich
przedsiębiorstw – inne działania WFR
WSPIERAMY EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEZ:
 selekcję oraz analizę rynków zagranicznych z obiecującymi perspektywami dla inwestorów
i eksporterów z naszego regionu
 przygotowywanie informatorów dla inwestorów, które wskazują ryzyko inwestycyjne
na rynkach zagranicznych
 kompleksową organizację zagranicznych wizyt gospodarczych
 organizację spotkań biznesowych dla MŚP z cyklu Doing business
 organizację ogólnokrajowych konferencji ekspansji zagranicznej WFR z udziałem ekspertów
 prezentację działań związanych z ekspansją zagraniczną na spotkaniach w gminach i powiatach
Wielkopolski
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Pożyczka REGIONALNA

CO OFERUJEMY?

JAKIM PODMIOTOM?

W JAKIM CELU?

POŻYCZKA REGIONALNA

MŚP WIELKOPOLSKA

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Produkt finansowy
inwestycyjno-obrotowy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP
(mikro-, mali i średni),
którzy zamierzają ubiegać się o realizację
zamówienia publicznego lub realizują
takie zamówienie na obszarze
województwa wielkopolskiego

Uzyskanie przez MŚP potencjału
finansowego, umożliwiającego realizację
zamówienia publicznego na obszarze
województwa wielkopolskiego
(1 Pożyczka REGIONALNA =
1 zamówienie publiczne)
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Pożyczka REGIONALNA
W RAMACH NASZEJ OFERTY ZAPEWNIAMY:
 Indywidualne, kompleksowe i przyjazne podejście do Przedsiębiorcy
 Przejrzystą i szybką procedurę aplikowania o pożyczkę
 Atrakcyjne rynkowo warunki Pożyczki REGIONALNEJ

Długi okres spłaty
nawet do 20 lat
(dostosowany do
projektu)

Niskie i stałe
oprocentowanie
od 2,85%

Karencja w spłacie
kapitału
nawet do zakończenia
części inwestycyjnej
zamówienia

Wysoka kwota
pożyczki
od 0,5 do 20 mln PLN
Finansowanie
brutto
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Pożyczka REGIONALNA
Cele finansowania:
a) spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy, a następnie
realizacja tego zamówienia publicznego w przypadku wybrania oferty tego Ostatecznego Odbiorcy
przez Zamawiającego*
b) zwiększenie potencjału finansowego Wykonawcy dla realizacji danego zamówienia publicznego

* W przypadku realizacji celu a), środki I transzy pożyczki są przekazywane po zawarciu Umowy pożyczki
na rachunek powierniczy Ostatecznego Odbiorcy, utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował ofertę dedykowaną rachunków powierniczych, w ramach której
Ostateczni Odbiorcy WFR otrzymują korzystne oprocentowanie środków alokowanych na potrzeby wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu (przez całe postępowanie przetargowe, nie dłużej niż 5 miesięcy).
Środki I transzy z rachunku powierniczego są przekazywane na rachunek bankowy Ostatecznego Odbiorcy
po zawarciu Umowy zamówienia publicznego (w innych przypadkach są zwracane do WFR).
18

Pożyczka REGIONALNA
CO MOŻNA SFINANSOWAĆ Z NASZEJ POŻYCZKI?

 Spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zamówienia publicznego
 Koszty bieżące, m.in. materiały budowlane,
wynagrodzenia, usługi nadzoru,
usługi podwykonawstwa
 Środki trwałe (m.in. sprzęt i narzędzia)
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Pożyczka REGIONALNA
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI REGIONALNEJ
Minimum –
wyszczególnione
powiaty
2,85%
Oprocentowanie rynkowe wg
stopy referencyjnej, obliczanej
przy zastosowaniu stopy bazowej
(1,85%*)
oraz marży ustalanej
w oparciu
o Komunikat KE
(min. 1,0 pp.)
Wysokość marży
jest związana
z wynikiem oceny
ryzyka podmiotu
oraz zabezpieczenia, dokonanej
na podstawie Metodyki oceny
ryzyka

* https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

0,25 pp.

– jeżeli miejsce prowadzenia działalności powiązanej z projektem
nie znajduje się na obszarach powiatów, które w wyniku oceny
za pomocą miernika syntetycznego w Analizie zróżnicowania
wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017 zostały
zakwalifikowane do klasy D lub C w kategorii „GOSPODARKA”,
tj. nie znajduje się na obszarach powiatów:
m. Kalisz i powiat kaliski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki,
gnieźnieński, jarociński, kolski, kościański, krotoszyński, obornicki,
ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, śremski,
turecki, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski

Oprocentowanie
pożyczki udzielanej
Ostatecznemu Odbiorcy

Minimum –
pozostałe powiaty
3,10%
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Pożyczka EKSPANSJA i REGIONALNA
ZABEZPIECZENIA:
 Ustanawiane na minimum 130% wartości Pożyczki
 Obligatoryjne formy:
a) weksel własny in blanco wystawiony przez Ostatecznego Odbiorcę wraz z deklaracją wekslową,
opatrzony klauzulą „bez protestu”;
b) cesja wierzytelności z umowy zamówienia publicznego (Pożyczka Regionalna).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pozostałe przykładowe formy zabezpieczenia:
hipoteka;
poręczenie wekslowe, poręczenie na zasadach KC;
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja Skarbu Państwa lub innego podmiotu publicznego;
przelew wierzytelności na zabezpieczenie, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do rachunku
bankowego;
przystąpienie do długu;
zastaw rejestrowy;
przewłaszczenie na zabezpieczenie;
inne dopuszczone przepisami prawa w zależności od typu projektu, wysokości wsparcia, charakteru przedsiębiorstwa, ryzyka
projektowego itd.
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4 kroki do otrzymania finansowania w WFR
Przygotowanie
dokumentacji
aplikacyjnej
Ocena aplikacji
i Wnioskodawcy
Decyzja
o przyznaniu
finansowania

Zawarcie umowy
i uruchomienie
finansowania

• pobranie dokumentów przez Wnioskodawcę (MŚP) ze strony
internetowej www.wfr.org.pl
• złożenie dokumentacji aplikacyjnej w WFR (w wersji papierowej
i elektronicznej)

• ocena Wniosku przez analityka i ewentualne uzupełnienie
braków lub wprowadzenie korekt przez Wnioskodawcę

• podjęcie decyzji przez Komisję Oceny Projektów WFR
oraz Zarząd WFR
• przekazanie Wnioskodawcy informacji o pozytywnej lub
negatywnej decyzji

• zawarcie Umowy z Wnioskodawcą
• ustanowienie zabezpieczenia przez MŚP
• wypłata pierwszej transzy pożyczki
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Linia finansowa – Pośrednicy Finansowi

CO OFERUJEMY?

JAKIM PODMIOTOM?

LINIA FINANSOWA

POŚREDNICY FINANSOWI

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU FINANSOWEGO

Instrument finansowy o wartości
od 1 do 30 mln PLN, nabór ciągły

Podmioty publiczne lub prywatne,
udzielające wsparcia
przedsiębiorstwom z sektora MŚP
z województwa wielkopolskiego
za pomocą instrumentów finansowych
w ramach systemu realizacji
Europejskich Funduszy Strukturalnych
i Inwestycyjnych na lata 2014-2020
(MŚP rozumie się jako Ostatecznych Odbiorców)

Linia finansowa na zapewnienie wkładu
własnego Pośrednika Finansowego (PF)
do instrumentów finansowych oferowanych
Ostatecznym Odbiorcom,
w tym na spełnienie warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego
sytuacji finansowej PF

W JAKIM CELU?
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Linia finansowa
PRODUKT POŻYCZKOWY WDRAŻANY
PRZY WYKORZYSTANIU STRUKTURY POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

MŚP
np. BGK
(JEREMIE 2)
EFSI

PF

MŚP

WFR

MŚP
24

Planowane produkty – IV k. 2018/2019 r.
 Pożyczka LOKALNA
Pożyczka LOKALNA będzie wspierać przedsięwzięcia rozwojowe MŚP, dotyczące prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej w istniejących lub planowanych siedzibach albo oddziałach, znajdujących się lub planowanych
na obszarze powiatów o najniższym poziomie rozwoju, które zostaną wskazane w Karcie produktu.
Pożyczka LOKALNA będzie ukierunkowana w szczególności na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia miejsc
pracy i wzrostu efektywności energetycznej w ramach projektów realizowanych na obszarze powiatów o najniższym
poziomie rozwoju.

 Pożyczka OBROTOWA
Pożyczka OBROTOWA będzie wspierać projekty realizowane na obszarze województwa wielkopolskiego,
bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MŚP na tym obszarze, polegające
na finansowaniu kapitału obrotowego.
Celem finansowania będzie każdorazowo utrzymanie lub zwiększenie płynności finansowej MŚP przyczyniające się
do rozwoju jego działalności gospodarczej.
Założenia i parametry planowanych produktów będą konsultowane z przedsiębiorcami.
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JEREMIE 2 – FUNDUSZE UE
 Oprócz środków publicznych dystrybuowanych bezpośrednio w postaci zwrotnej przez WFR,
pochodzących ze środków zwróconych z instrumentów finansowych WRPO 2007-2013, przedsiębiorcy
mogą korzystać z pożyczek i poręczeń udzielanych przez Pośredników Finansowych
w ramach środków funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

Pośrednicy
Finansowi

MŚP

W ramach Mikropożyczek, Pożyczek Rozwojowych i Poręczeń finansowane są przedsięwzięcia rozwojowe MŚP, realizowane
na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie ich potencjału, zwiększenie i umocnienie
ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:
1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
2) wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
3) zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
4) finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
5) finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
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JEREMIE 2 – MIKROPOŻYCZKI
MIKROPOŻYCZKI

POŚREDNICY FINANSOWI:






do 100 tys. zł
spłata – do 60 miesięcy
karencja – do 6 miesięcy
oprocentowanie – na zasadach pomocy
de minimis lub rynkowych
 dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym
start-upów
 oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe
dla: inwestycji w ramach Inteligentnych
Specjalizacji,
Wiejskich
obszarów
funkcjonalnych
wymagających
wsparcia
procesów rozwojowych, a także dla
mikroprzedsiębiorstw i start-upów

*

Przedstawione parametry są wartościami maksymalnymi, mogą różnić się w
zależności od konkretnej oferty
*ARR AGROREG – nabór wniosków chwilowo wstrzymany
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JEREMIE 2 – POŻYCZKI ROZWOJOWE
POŻYCZKI ROZWOJOWE

POŚREDNICY FINANSOWI:
***






do 500 tys. zł
spłata – do 84 miesięcy
karencja – 6 miesięcy
oprocentowanie – na zasadach pomocy
de minimis lub rynkowych
 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
w tym start-upów
 oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe
dla: inwestycji w ramach Inteligentnych
Specjalizacji,
Wiejskich
obszarów
funkcjonalnych
wymagających
wsparcia
procesów rozwojowych, a także dla
mikroprzedsiębiorstw i start-upów
Przedstawione parametry są wartościami maksymalnymi, mogą różnić się
w zależności od konkretnej oferty

*

*ARR AGROREG – nabór wniosków chwilowo wstrzymany
** FRW – nabór wniosków chwilowo wstrzymany
*** FKIP – nabór wniosków tylko na listę rezerwową

**
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JEREMIE 2 – PORĘCZENIA
PORĘCZENIA

POŚREDNICY FINANSOWI:

 poręczenia do kwoty 2 mln zł (zależnie
od kwoty kredytu) i 75% kapitału kredytu
 maksymalny okres trwania – 84 miesiące
 prowizje za udzielenie poręczenia –
na zasadach pomocy de minimis
 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
w tym start-upów
 poręczenie do 80% kwoty kapitału kredytu
dla: inwestycji w ramach Inteligentnych
Specjalizacji,
Wiejskich
obszarów
funkcjonalnych
wymagających
wsparcia
procesów rozwojowych, a także dla
mikroprzedsiębiorstw i start-upów
Przedstawione parametry są wartościami maksymalnymi, mogą różnić się
w zależności od konkretnej oferty
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