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FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA PODKARPACIU

 

Kilkaset milionów złotych z funduszy europejskich w najbliższym czasie trafi do właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Podkarpacia w for-
mie preferencyjnych pożyczek. Mogą po nie sięgać firmy potrzebujące kapitału do dalszego rozwoju, w tym na zakup środków trwałych, m.in. maszyn i urządzeń, 
samochodów dostawczych czy oprogramowania sprzętu IT. Wnioski o pożyczki składać można w Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR), Agencji Rozwoju Regionalne-
go MARR w Mielcu oraz Grupie Doradczej ECDF. Instytucje te podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a środki pochodzą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP). 

Rozwiń swoją firmę. Weź pożyczkę

Preferencyjne warunki

– Właściciele firm działających na terenie Pod-
karpacia mogą otrzymać pożyczkę na preferen-
cyjnych zasadach. Oprocentowanie stałe wynosi 
jedynie 1,85% w skali roku, więc jest ona zde-
cydowanie niższe od oprocentowania na zasa-
dach rynkowych. Dodatkowym plusem wsparcia 
jest brak opłat i prowizji związanych z obsługą 
pożyczek, co przyczynia się do obniżenia kosz-
tów prowadzonej działalności. Środki z pożyczki 
można przeznaczyć na sfinansowanie do 100% 
wartości inwestycji. Okres spłaty przewidziano 
do 5 lat. Istotnym wyróżnikiem tego instrumen-
tu jest karencja w spłacie nawet do 6 miesięcy. 
Jeden przedsiębiorca może złożyć u nas 2 wnio-
ski po 300 tys. zł na 2 różne cele inwestycyjne, 
czyli sfinansować wydatki firmy kwotą do 600 
tys. zł. Nasi doradcy bezpłatnie pomagają wy-
pełnić wniosek o uzyskanie pożyczki. Są one 
rozpatrywane indywidualnie – uwzględniamy 

specyfikę branży, w której działa wnioskodawca, 
kondycję finansową firmy i przyjęte zabezpie-
czenie stanowiące gwarancję spłaty zobowią-
zań. Niskooprocentowane pożyczki unijne są 
świetnym uzupełnieniem oferty finansowania 
zewnętrznego. Pozwalają na rozwój firm, a co 
za tym idzie – zwiększenie ich konkurencyjności 
na rynku. Projekt cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Wpłynęło już kilkadziesiąt wnio-
sków, ale ogromna część środków wciąż jest do 
rozdysponowania. Wachlarz branż, które wnio-
skują o pożyczkę, jest szeroki. Są to firmy trans-
portowe, budowlane, zajmujące się produkcją, 
ale też piekarnie czy restauracje.

Najtańsze źródło 
fi nansowania

– Bierzemy udział w 2 projektach. Pierwszy doty-
czy dystrybucji pożyczek. Wyłoniono 3 podmio-

ty, więc mamy ten sam produkt i zasady co LFR i 
ECDF. Warto zaznaczyć, że oprocentowanie unij-
nej pożyczki jest stałe. Nie zmieni się przez cały 
okres spłaty bez względu na sytuację na rynku. 
Bardzo ważne dla młodych przedsiębiorców jest 
to, że po pożyczkę mogą sięgnąć także startupy, 
które zazwyczaj nie mają szansy na uzyskanie 
jej w banku. Nie przekreślamy firm, które aku-
rat mogą mieć słabsze półrocze czy rok, jeśli 
zaproponujemy dobre zabezpieczenie spłaty. 
Dysponujemy kwotą na pożyczki w wysokości 
16 mln zł, które czekają na rozdzielenie wśród 
przedsiębiorców. Zachęcamy do skorzystania 
z oferty i złożenie wniosku. Warto! Oferowana 
pożyczka stanowi najtańsze źródło finansowa-
nia na terenie Podkarpacia. Drugim projektem 
jest „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Tu-
rystyka”. Pożyczki przyznajemy na podobnych 
zasadach, tyle że celują one w konkretne branże 
i inwestycje. Mogą po nie sięgnąć mikro-, mali i 
średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży 
turystycznej i okołoturystycznej na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego – regulowanej we-
dług PKD. Co to znaczy? Tutaj zaliczyć można 
przedsiębiorców, m.in. oferujących noclegi, pa-

rających się opieką zdrowotną, prowadzących 
biura podróży. Ich działalność może być zwią-
zana z przywracaniem tradycyjnych zawodów, 
rękodziełem, a nawet produkcją przetworów z 
lokalnych owoców i warzyw. Planowana działal-
ność musi jednak wspierać i uatrakcyjniać ofer-
tę turystyczną – poprzez rozbudowę obiektów, 
podnoszenie standardów czy wprowadzanie 
e-usług. Wsparcie to przyczynić się ma do po-
szerzenia oferty produktów/ usług i/ lub wy-
dłużenia sezonu turystycznego, wzrostu liczby 
utworzonych nowych miejsc pracy, zwiększenia 
zaangażowania środków prywatnych w finanso-
wanie inwestycji w turystyce i branżach pokrew-
nych. Pożyczki sięgają do 500 tys. zł. 
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej 
Fundacji Rozwoju:
www.biznespozyczka.eu w zakładce „Oferty/
woj. podkarpackie”
tel. (17) 853 59 17, e-mail: podkarpackie@
biznespozyczka.eu

Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR:
www.marr.com.pl/RPO_III
tel. (17) 788 18 50, e-mail: marr@marr.com.pl

Grupa Doradcza ECDF: 
www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki w zakładce 
„Pożyczka Standardowa dla województwa 
Podkarpackiego”
tel. 728 441 450, e-mail: p.mienciuk@ecdf.pl

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?


