POŻYCZKA STANDARDOWA DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Dla kogo?

Kwota
Oprocentowanie
stałe

Wkład
własny
Okres
spłaty



dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą, posiadających co najmniej oddział lub dodatkowe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego
do 120 000,00 PLN
 1,85% (z pomocą de minimis)
 od 2,85% (na zasadach rynkowych)
 start-up od 5,85 % ( jeżeli są wykluczone z pomocy de minimis)
*brak prowizji i opłat związanych z obsługą
 nie jest wymagany
 max. 60 m – cy
 w tym karencja max. 6 m-cy od jej uruchomienia albo
3 m-ce w każdym 12- miesięcznym okresie spłaty pożyczki
*rozliczenie max 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki

Cel
 Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, możliwość
finansowania kapitału obrotowego, zakup środków transportu do firmy ( z
wyłączeniem firm transportowych)
Ograniczenia

 finansowanie zakupu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
– max 10% wartości pożyczki
 jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę
 wykluczenia dot. zastosowania pomocy de minimis

Wykluczenia

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 DOT. PROGRAMU
 finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji;
 inwestycje nie przyczyniające się do rozwoju firmy np. zakup samego gruntu;
 finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa;
 zakaz podwójnego finansowania;
 refinansowanie inwestycji
 spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne);
 kształcenie i szkolenie pracowników;
 wytwarzanie/przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu wyrobów
tytoniowych, alkoholowych, treści pornograficznych,
broni, gier losowych, środków odurzających
 likwidacja i budowa elektrowni jądrowych
 inwestycje na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
 infrastruktura portów lotniczych ( chyba, że są związane z ochroną środowiska)

Zabezpieczenia

 Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z
poniższych form zabezpieczenia:
poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezp.,
 hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
inne do negocjacji

