MAŁA POŻYCZKA I DUŻA POŻYCZKA
woj. Lubuskie
Dla kogo?

MAŁA POŻYCZKA
DUŻA POŻYCZKA
 firmy z sektora MŚP realizujące inwestycję na terenie woj. lubuskiego,
posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia
działalności na terenie woj. lubuskiego

Kwota
 do 500 000,00 PLN
Oprocentowanie
stałe

Na zasadach de minimis:
 0,925 % start’upy (do 24 mcy
prowadzenia działalności)
 Pozostałe od 2,85%

 od 500 000,01 PLN do
2 000 000,00 PLN
Na zasadach de minimis:
 1,85% przedsięwzięcia
innowacyjne na poziomie
regionu oraz Technologie
Informacyjno – komunikacyjne
(TIK)
 Pozostałe od 2,85%

*brak prowizji i opłat związanych z obsługą
Okres spłaty
Cel

Ograniczenia

 60 m-cy (w tym karencja 6 m-cy)

 120 mcy (w tym karencja 12 mcy)

 Wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych
 Wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów i usług
 Zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiające
wdrażanie innowacji
 Finasowanie rozszerzenia i dywersyfikacji działalności
*termin rozliczenia inwestycji - 3 miesiące, dla inwestycji związanych
z budową/rozbudową – 6 mcy
 Finasowanie podstawowej
działalności przedsiębiorstwa
lub realizacji nowych
 Finasowanie realizacji
projektów ( zgodnie z
nowych projektów
wytycznymi KE w tym
zakresie)
 zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych
– do 10% wartości pożyczki

 finasowanie kapitału
obrotowego jest możliwe
wyłącznie do 50% wysokości
pożyczki
 jeden przedsiębiorca może
otrzymać maksymalnie dwie
małe pożyczki do kwoty 660
000,00 PLN

Zabezpieczenia

Wykluczenia

 finasowanie kapitału
obrotowego jest możliwe
wyłącznie do 50%
wysokości pożyczki
 jeden przedsiębiorca może
otrzymać maksymalnie
dwie duże pożyczki, a łączna
ich wartość nie może
przekroczyć kwoty
2 000 000,00 PLN
 dla inwestycji powyżej 1
mln wymagany 10% wkład
własny

 weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z
poniższych form zabezpieczenia:
 poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 zastaw rejestrowy środków 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
 firmy w trudnej sytuacji finansowej;
 firmy, które otrzymały pomoc publiczną w wysokości przekraczającej 200
tys. euro w ciągu 3 lat;
 pomoc de minimis nie może być wydatkowana na zakup środków
transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie
transportu drogowego towarów;
WYKLUCZENIA DOT. PROGRAMU
 inwestycje nie przyczyniające się do rozwoju firmy np. zakup samego
gruntu
 firmy w trudnej sytuacji
 finasowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji
 zakaz podwójnego finansowania
 refinansowanie inwestycji
 spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne)
 kształcenie i szkolenia pracowników
 transport drogowy towarów na zakup środków transportu
 rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo
 wytwarzanie/przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu wyrobów
tytoniowych, alkoholowych, treści pornograficznych, broni, gier losowych,
śr. odurzających
 likwidacja i budowa elektrowni jądrowych
 inwestycje na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
 infrastruktura portów lotniczych (chyba, że są związane z ochroną
środowiska)

