MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA I DUŻA POŻYCZKA INWESTYCYJNA
woj. opolskie
Dla kogo?

MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA
DUŻA POŻYCZKA INWESTYCYJNA
 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

Wkład własny
Okres spłaty

 do 1 400 000,00 PLN

Na warunkach de minimis
 od 1,85% dla uprawnionych MSP
Na warunkach rynkowych:
 Pozostałe od 2,85%, Start up’y: 5,85%
*brak prowizji i opłat związanych z obsługą
 5% dla firm działających dłużej niż 24 mce
 60 mcy (w tym karencja 6 mcy)
 84 mce (w tym karencja 6 mcy)
 84 mce (24 mce karencji) dla przedsiębiorstw / inwestycji ekologicznych
(informacje dodatkowe)

Cel

Ograniczenia

Zabezpieczenia

 wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i
organizacyjnych, skoncentrowanych wokół działalności badawczorozwojowej w przedsiębiorstwach,
 zakup maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych lub
ulepszonych produktów lub usług,
 rozwój przedsiębiorstw zwiększający skalę ich działalności,
wprowadzenie nowych produktów, wejście na nowe rynki zbytu
 Priorytetowo traktowane inwestycje według załącznika PKD
*termin rozliczenia inwestycji - 3 miesiące, dla inwestycji związanych
z budową/rozbudową – 6 mcy
 zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych
– do 10% wartości pożyczki
 jedno przedsiębiorstwo może uzyskać max 1 Małą Pożyczkę i 1 Dużą
Pożyczkę
 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

WYKLUCZENIA DOT. PROJEKTU:
 finansowanie kapitału obrotowego;
 sektor rolnictwa - środki z pożyczki nie mogą finansować produkcji
pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub
hodowlą (np. zboża, bydła).
 sektor rybołówstwo i akwakultury, górnictwo;
 zakaz podwójnego finansowania;
 inwestycje nie przyczyniające się do rozwoju firmy np. zakup samego gruntu;
 refinansowanie inwestycji, które na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej
zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne);
 kształcenie i szkolenia pracowników (chyba, że szkolenie związane z
inwestycją np. szkolenie do zakupionej maszyny);
 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).

Informacje
dodatkowe

Wydłużony okres realizacji inwestycji i wydłużoną karencję uzyskają:


Przedsiębiorstwa ekologiczne, tj. Przedsiębiorstwa związane z:



alternatywnymi paliwami,



energią odnawialną



innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju;



Przedsiębiorstwa realizujące Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na
celu:



ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się
nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami
odnawialnymi.

Priorytetowe rodzaje inwestycji - Specjalizacje Inteligentne:


chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych,
Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty
chemiczne na bazie surowców odnawialnych),



budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego,
Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna),



przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych,
Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii
metali),



przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej
(Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie
wysokich napięć),



rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i
przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka),



procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia,
Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces
organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku.

