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Największy Fundusz Pożyczkowy w woj. podkarpackim

 ARR „MARR” posiada Fundusz Pożyczkowy z kapitałem ok. 82 mln zł. Jest
to największy Fundusz Pożyczkowy w woj. podkarpackim

 Główne źródła kapitału Funduszu to Urząd Marszałkowski oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego, ponadto wkład własny

 Od początku istnienia Funduszu tj. 2003r. do dzisiaj udzielono 1020
pożyczek na kwotę ponad 101 mln zł. Tylko w ubiegłym roku udzielono 212
pożyczek na kwotę 17,2 mln zł

 Aktualnie czynnych jest ok. 820 pożyczek i trzy ścieżki pożyczkowe:
Wsparcie w Starcie, Pożyczka na Rozwój Turystyki, Pożyczka Standardowa



FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Pożyczki na pierwszy biznes- Wsparcie w starcie
 Pożyczki te realizowane są w ramach  umowy pomiędzy ARR „MARR” S.A. 

a BGK, obejmują 2 województwa: podkarpackie, małopolskie

 Uprawnione osoby: 1) Zarejestrowani bezrobotni, 2)Absolwenci szkół i 
uczelni wyższych do 4 lat od ukończenia nauki, nie osiągający dochodów, 
3) Studenci ostatniego roku studiów

 Okres udzielania pożyczek – do czerwca 2018 roku

 Maksymalna wartość pożyczki 85 tys. zł

 Okres  udzielenia pożyczki  - maksymalnie 7 lat, karencja w spłacie kapitału 
do  12 miesięcy, 

 Oprocentowanie 0,44 %, brak innych kosztów, opłat, prowizji

 Do dzisiaj udzielono 534 tego typu pożyczek na łączną kwotę 32,6 mln zł



Pożyczka Standardowa z oprocentowaniem 1,83%

 Maksymalna kwota pożyczki – 120 tys. zł

 Wkład własny MŚP nie jest wymagany

 Przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i
prawne, kapitał obrotowy

 Maksymalny okres spłaty 60 miesięcy

 Oprocentowanie: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 1,83%, na
warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 2,83%

 Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

 Brak innych kosztów, opłat, prowizji



FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Nowy rodzaj pożyczek - dla firm branży turystycznej i 
okołoturystycznej

 Pożyczki w ramach projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-
Turystyka”, realizowanego przez BGK

 Maksymalna kwota pożyczki 500 000 zł, udział własny 20% 

 Cel – budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, gastronomicznych, 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, zakup środków trwałych, gruntów, 
samochodów dostawczych

 Pożyczki będą udzielane przez okres najbliższych 18 miesięcy (maj 2019r.)

 Maksymalny okres spłaty 5 lat, karencja w spłacie 6 miesięcy

 Oprocentowanie stałe maksymalne 2,13% rocznie (minimium 0,92%)

 Nie ma innych kosztów, opłat, prowizji



POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – DLA KOGO?
 55 Zakwaterowanie;

 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;

 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;

 51.1 Transport lotniczy pasażerski;

 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;

 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

 79 Działalność związana z turystyką;

 86 Opieka zdrowotna;

 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;

 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

 47 Handel detaliczny;

 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;

 10.52 Produkcja lodów;

 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;

 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do 
wyplatania;

 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

 32 Pozostała produkcja wyrobów;

 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.



POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – NA JAKI CEL?
Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy przedsięwzięć: 

 budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, 
przystosowanie na cele turystyczne)

 inwestycja w obszarze turystyki polegająca na zwiększeniu jakości, standardu 
świadczonych usług i infrastruktury turystycznej 

 budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji 
leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych; 

 budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej (np. infrastruktura 
transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych; 

 produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów 
ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż 
ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki); 

 tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu 
turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne); 

 powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe; 

 przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło.



POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – NA JAKI CEL?

Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, w tym również na:

 zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
◦ przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do 

prowadzenia działalności gospodarczej);
◦ przedmiotem wsparcia nie może być wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maks. 

udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%), w 
ramach inwestycji konieczne jest finansowanie działań dotyczących danego 
produktu/usługi mających związek z gruntem/nieruchomością);

 zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod 
następującymi warunkami:
◦ objęcie wsparciem zakupu fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie 

więcej niż pięcioletniego), tj. samochodu dostawczego bezpośrednio związanego z 
prowadzoną działalnością gospodarczą z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony (z 
wyłączeniem samochodów niezwiązanych z prowadzeniem działalności turystycznej).



POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI –
PREFERENCJE

Zachętą dla firm jest atrakcyjne oprocentowanie pożyczek (de 
minimis) oraz brak prowizji czy dodatkowych kosztów. 

Szczególnej preferencji mogą oczekiwać Miejsca Przyjazne 
Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz 
młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności) – dla tych 
firm oprocentowanie jest dodatkowo obniżone do poziomu 
0,92%. Dodatkowo, te dwie grupy firm nie muszą wykazywać 
wkładu własnego.



POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – WYKLUCZENIA

Wsparcie NIE może zostać przyznane na: 

 promocję turystyczną 

 rewitalizację przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich) 

 organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, 
festiwale, koncerty, targi, itp.

 pokrycie wydatków poniesionych przed datą podpisania pożyczki

 finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze źródeł pomocy 
krajowej lub zagranicznej (lub planowanych do zrefundowania

 spłatę zobowiązań publiczno – prawnych

 refinansowanie zadłużenia



POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – OKRES 
WYDATKOWANIA

 Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie 
udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. 

 W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin, o 
którym mowa powyżej może uleć wydłużeniu. Wydłużenie terminu może 
dotyczyć wyłącznie sytuacji, w której z harmonogramu realizowanej 
inwestycji wynika, że płatności z tytułu zakupów/dostaw lub usług następują 
etapami, a terminy tych płatności wynoszą powyżej 90 dni od dnia 
uruchomienia pożyczki. 

 Wydatki dokumentowane są fakturami lub dokumentami równoważnymi.



Zabezpieczenie
 Obligatoryjnie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową, a ponadto:

 Poręczenie osób fizycznych lub prawnych

 Hipoteka na nieruchomościach gruntowych lub zabudowanych

 Blokada na lokacie bankowej

Procedura
 Czas od złożenia dokumentów do decyzji o udzielenie pożyczki to 

maksymalnie 15 dni roboczych

 Dokumenty pożyczkowe – strona Agencji – www.marr.com.pl zakładka 
„Pożyczki”

http://www.marr.com.pl/


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA 
WNIOSKÓW!
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