POŻYCZKA INWESTYCYJNO-OBROTOWA I MIKROPOŻYCZKA INWESTYCYJNO-OBROTOWA

woj. łódzkie
POŻYCZKA INWESTYCYJNOOBROTOWA (PIO)
Dla kogo?

Kwota
Oprocentowanie
stałe



firmy z sektora MSP prowadzące
działalność gospodarczą
na terenie woj. łódzkiego typu
start-up oraz działające powyżej 24
miesięcy




MIKROPOŻYCZKA
INWESTYCYJNO-OBROTOWA
(MIO)
mikroprzedsiębiorstwa działające
nie dłużej niż
24 mce, prowadzące działalność
gospodarczą
na terenie woj. łódzkiego


do 600 000,00 PLN

Na zasadach rynkowych:
 od 2,85 %,
start-up (do 2 lat działalności) od
5,85%
*brak prowizji i opłat związanych z
obsługą

Wkład własny
Okres spłaty





do 70 000,00 PLN

Na zasadach de minimis:
 mniej niż 2,85%
Na zasadach rynkowych:
 od 5,85 %
*brak prowizji i opłat związanych z
obsługą

nie wymagany

 max. 36 mcy
(dla pożyczek z przeważającym
udziałem kapitału obrotowego
niewskazanych w Karcie Preferencji)
 max. 72 mce
(dla pożyczek z przeważającym
udziałem kapitału obrotowego
wskazanych w Karcie Preferencji)
 max. 120 m-cy
(dla pożyczek z przeważającym
udziałem kapitału na inwestycje)

 max.36 m-cy
(dla pożyczek z przeważającym
udziałem kapitału obrotowego
niewskazanych w Karcie
Preferencji)
 max. 72 mce
(dla pożyczek z przeważającym
udziałem kapitału obrotowego
wskazanych w Karcie Preferencji)

*karencja wynosi 6 mcy, może zostać wydłużona do 12 mcy (w przypadku zgodności
z Kartą Preferencji)

Cel

 dostarczenie kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
 rozszerzenie lub wzmocnienie podstawowej działalności;
 realizacja nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki
lub na nowe rozwiązania.
*max. termin rozliczenia - 3 miesiące lub 6 miesięcy dla inwestycji budowy lub
rozbudowy nieruchomości

Ograniczenia

Zabezpieczenie

Wykluczenia



 jedna firma = max. 1 MIO oraz 1 PIO
zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych
– do 10% wartości pożyczki

 Weksel własny in blanco
oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
 poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 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
WYKLUCZENIA DOT. ZASTOSOWANIA WARUNKÓW DE MINIMIS, m.in.:
 firmy w trudnej sytuacji finansowej;
 firmy, które otrzymały pomoc publiczną w wysokości przekraczającej 200 tys.
euro w ciągu 3 lat;
 zakup środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w
zakresie transportu drogowego towarów;
WYKLUCZENIA DOT. PROGRAMU:
 refinansowanie zadłużenia, w tym spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych u
innych podmiotów;
 spłata zobowiązań publiczno-prawnych;
 finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą
MSP;
 pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub
celów konsumpcyjnych;
 nakładanie się finansowania z EFSI, innych funduszy, programów, środków
i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
 refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej
zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 finansowanie kształcenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych
przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego;
 finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzenia do obrotu
napojów alkoholowych;
 finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzenia do obrotu
treści pornograficznych;
 finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią i amunicją;
 finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych,
gier na automatach o niskich wygranych;
 finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzenia do obrotu
środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych
pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy
2003/87/WE;
 finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub
wprowadzenia do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one
związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do
łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.


