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Wkład własny
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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
 Z pomocą de minimis: 1,85%
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.
 na zasadach rynkowych: od 2,85% , Start up’y: 5,85%
*brak prowizji i opłat związanych z obsługą
 nie wymagany
 max. 84 m-ce
(w tym karencja max. 6 m-cy)
 wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów
dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju
(pożyczka start-up);
 rozwój/ rozbudowa przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty
poprzez zdobycie nowych rynków zbytu
(podmioty działające powyżej 24 miesięcy),
w szczególności inwestycje w:
 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

Ograniczenia




Zabezpieczenia

Wykluczenia



 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 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;
 pomoc de minimis nie może być wydatkowana na zakup środków
transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie
transportu drogowego towarów;
WYKLUCZENIA DOT. PROGRAMU:
 finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI,
z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej
lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej
zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane;
 refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;
 spłata zobowiązań publiczno-prawnych;
 finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub
wprowadzenia do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa;
 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 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.

