Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w biurach:
Biuro w Łodzi:
Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.
Plac Komuny Paryskiej 5 a
90-007 Łódź
tel. kom. 512 185 540
tel. 042 – 632 80 84

Biuro w Poznaniu:
ECDF Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Promienista 83
60-141 Poznań
tel. kom. 734 107 305
tel. 061- 835 00 98
Pożyczka „Mikro”

Pożyczkobiorca

Cel pożyczki

Kwota pożyczki
Okres na jaki pożyczka
jest udzielana

- firmy MICRO zatrudniające poniżej 10 osób, mające siedzibę i prowadzące
działalność na terenie woj. łódzkiego
- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub
modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych
- tworzenie nowych miejsc pracy
- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup
środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego
przedsięwzięcia
- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Mikroprzedsiębiorstw,
w tym cele obrotowe
- min. 20 000 zł, max. 100.000 zł
- do 60 miesięcy; w tym do 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału

Koszty pożyczki

- oprocentowanie 1,00% w skali roku wg. zasad udzielania pomocy de minimis
- brak innych opłat i prowizji

Wymagany wkład
własny

- 10% nakładów netto, w szczególnych uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się odstąpienie od wymogu wnoszenia wkładu własnego lub zmiany jego wysokości
- weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form
zabezpieczenia:



Zabezpieczenie






Warunki dodatkowe

poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych
przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
dopuszcza się zastosowanie zabezpieczenia o charakterze rzeczowym na rzeczy
będącej przedmiotem inwestycji
inne, do negocjacji

- Pożyczkobiorca nie posiada zaległości z tytułu podatków oraz składek ZUS wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu
podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien
syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe,
produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, firmy transportowe na zakup środków
transportu
- Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa gospodarcze
- Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis

