


Utworzona w 1991 r. jest jedną z najdłużej
działających Agencji Rozwoju Regionalnego
w Europie Środkowej oraz jedną
z pierwszych instytucji tego typu w Polsce



Fundusz Pożyczkowy Fundacji działa na rynku                  
od 2001 r. i swoim zasięgiem obejmuje obszar 
województwa lubelskiego i podkarpackiego. 

Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków 
unijnych, udziela niskooprocentowanych pożyczek 

na rozwój działalności gospodarczej mikro,                     
małych i średnich przedsiębiorstw 



Dysponujemy kwotą 25 mln zł
na rozwój podkarpackich firm



Przepływy 25 mln zł - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020



Pożyczki unijne na rozwój firm                          
z województwa podkarpackiego

Dla kogo: 
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

- zatrudniające do 250 pracowników
- przychody roczne do 212 mln zł



Spodziewane efekty wykorzystania 
preferencyjnych pożyczek w Państwa:

- firmie, gminie, powiecie, województwie

wzrost konkurencyjności 
firm poprzez wykorzystanie 
preferencyjnego kapitału do 
rozwoju



Spodziewane efekty wykorzystania 
preferencyjnych pożyczek w Państwa:

- firmie, gminie, powiecie, województwie

 impuls do nowych 
inwestycji – kreowanie 
nowych rozwiązań 
inwestycyjnych w MŚP
 wzrost poziomu 
inwestycji na terenie 
Państwa gminy



Spodziewane efekty wykorzystania 
preferencyjnych pożyczek w Państwa:

- gminie, powiecie, województwie

nowe miejsca pracy

 wzrost dochodów                 
z tytułów podatków

 poprawa jakości życia 
mieszkańców



Preferencyjne zasady pożyczek

- oprocentowanie stałe: 1,83%
- 0 zł prowizji za udzielenie pożyczki

- 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku
- bezpłatnie pomagamy wypełnić wniosek

- brak wymogu biznes planu



Przykładowe poziomy całkowitych kosztów odsetkowych 
przy 5 letnim okresie finansowania obrazuje 

poniższe zestawienie:



Kwota pożyczki: do  120 000 zł 
(2 x 120 tys. = 240 000 zł)

- spłata: do 5 lat
- okres karencji: do 6 m-cy

- indywidualne podejście do analizy                      
każdego wniosku



Na jaki cel?
Na inwestycje w rozwój firmy:

- finansowanie rzeczowego majątku trwałego 
oraz wartości niematerialnych i prawnych

- majątek obrotowy przedsiębiorstwa 
(zakup towarów)



Pożyczki unijne na modernizację budynków,



maszyny produkcyjne,



wyposażenie biurowe,



oprogramowanie firmowe i sprzęt IT



wyposażenie branży horeca - gastronomicznej, 
hotelarskiej,



busy, autobusy,



wózki widłowe i inne sprzęty specjalistyczne,



koparko – ładowarki oraz inne 
maszyny budowlane, 



sprzęt medyczny i wiele innych ...



Bardzo chętnie spotkamy się 
z przedsiębiorcami z Państwa regionu

którzy chcą rozwijać swoją firmę

 służymy wiedzą

 wieloletnim doświadczeniem

 bezpłatnie pomożemy przedsiębiorcom

przygotować wniosek



Nawiązanie współpracy z nami poprzez np.:  

 umieszczenie informacji na stronie gminy

 zorganizowanie spotkań informacyjnych                    
z lokalnym biznesem

 udostępnienie kontaktu do nas

ugruntuje Państwa wizerunek jako samorządowca 
dbającego o rozwój lokalnej społeczności



Zapraszamy do naszego Oddziału w Rzeszowie



Dziękuje za uwagę 

Marek Nowak
Dyrektor Regionalny 

Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Rzeszowie

ul. Kolejowa 1 
tel. 17 853 59 17

www.biznespozyczka.eu

Wspieramy rozwój podkarpackich przedsiębiorców


