MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI B+R
woj. opolskie
Dla kogo?

MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA NA DZIAŁALNOŚĆ B+R
 firmy z sektora MSP realizujące inwestycję na terenie woj. opolskiego,
posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia
działalności na terenie woj. opolskiego

Kwota
 do 150 000,00 PLN
Oprocentowanie
stałe

Okres spłaty

Cel

Ograniczenia
Zabezpieczenia

 od 1,85% dla uprawnionych MSP
 Pozostałe od 2,85%, Start up’y: 5,85%
*brak prowizji i opłat związanych z obsługą
 60 mcy (w tym karencja 6 mcy)
 84 mce (w tym karencja 12 mcy)
dla Obszarów Preferencji wskazanych niżej
 stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo –
rozwojowego (B+R) w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach
(badań przemysłowych i / lub prac rozwojowych),
 Inwestycje w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
służące do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności
badawczo – rozwojowej (np. Inwestycje w linie pilotażowe,
urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji czy
testowania, itp.)
 Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Inwestycyjną (Specjalizacje
inteligentne)
*termin rozliczenia inwestycji - 3 miesiące, dla inwestycji związanych
z budową/rozbudową – 6 mcy
 jedno przedsiębiorstwo może uzyskać max 1 Małą Pożyczkę
Inwestycyjną
 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

 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)

Wykluczenia

Obszary preferencji

Wydłużony okres realizacji inwestycji i wydłużoną karencję uzyskają inwestycje
dotyczące:


zmniejszenie emisji pyłowych i / lub gazowych do atmosfery,



zmniejszenie ilości odprowadzonych ścieków produkcyjnych i sanitarnych,



zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych i bytowych,



ograniczenie emisji hałasu do środowiska,



zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,



zmniejszenie zużycia wody,



zmniejszenie ilości surowców do produkcji,



wykorzystanie do produkcji materiałów pochodzących z odzysku

