POŻYCZKA DLA START-UPÓW I POŻYCZKA
woj. małopolskie

Dla kogo?

Okres prowadzenia
działalności
Kwota

POŻYCZKA DLA START-UPÓW
POŻYCZKA
 firmy z sektora MSP realizujące inwestycję na terenie woj.
małopolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce
prowadzenia działalności na terenie woj. małopolskiego
 do 24 mcy
 powyżej 24 mcy

 od 10 000,00 do 1 000 000,00 PLN
Oprocentowanie
stałe

Wkład własny
Okres spłaty
Cel

Ograniczenia

Zabezpieczenia

 1,83% dla uprawnionych MSP działających :
1. w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla woj.
małopolskiego – patrz załącznik,
2. na terenach powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, brzeskiego,
gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, proszowickiego.
 Pozostałe od 2,83%, Start up’y: 5,83%
*brak prowizji i opłat związanych z obsługą
 nie wymagany
 max. 84 m-ce
(w tym karencja max. 6 m-cy)
 maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia
nowych lub ulepszonych produktów, usług,
 handel elektroniczny
 inwestycje w technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK),
 przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji
produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT –
best available technology) - nowoczesne rozwiązania umożliwiające
zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie
surowców,
 kapitał obrotowy pod warunkiem, iż będzie powiązany z działalnością
inwestycyjną,
 zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych do max. 10 %
pożyczki,
*termin rozliczenia inwestycji = 90 dni od całkowitej wypłaty środków
pożyczki
 jedna firma = max. 2 pożyczki
 zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych
– do 10% wartości pożyczki
 kapitał obrotowy (bezpośrednio związany z inwestycją)
– do 50% wartości pożyczki
 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



inwestycje nie przyczyniające się do rozwoju firmy np. zakup samego gruntu
 firmy w trudnej sytuacji
 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)

