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Cel finansowania

✓ Inwestycyjny lub inwestycyjno -obrotowe 
przyczyniający się do rozpoczęcia lub zwiększenia 
skali prowadzonej dotychczas działalności 
eksportowej. 

✓ Jednostkowe Pożyczki muszą być przeznaczone i 

wydatkowane przez Odbiorców Wsparcia na 

finansowanie podejmowanych przez nich 

przedsięwzięć proeksportowych. 



Przeznaczenie pożyczek

a) wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych 
związanych z rozwojem działalności eksportowej; 

b) inwestycji w maszyny, urządzenia, informatyzację oraz inne środki trwałe; 

c) wytwarzania nowych produktów i ich eksportu oraz 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 

d) inwestycji w rozwój oferowanych produktów oraz ich przystosowania 
(również opakowań) do specyficznych potrzeb rynku; 

e) kreowania nowych potrzeb docelowej grupy klientów, a także reklamy i 
promocji, mających na celu utrzymanie lub pozyskanie nowych 
zagranicznych rynków zbytu; 

f) wartości niematerialnych (np. doradztwa w zakresie promocji, 
wypracowanie instrumentów wspomagających uruchomienie działalności 
eksportowej); 

g) dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu na rynkach 
zewnętrznych (np. certyfikatów, licencji, pozwoleń); 

h) innych celów inwestycyjnych lub inwestycyjno - obrotowych przyczyniających 

się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności 

eksportowej.



Wykluczenia finansowania celów:

a) wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celami określonymi w pkt. 1 -3 powyżej; 

b) zakupu nieruchomości; 

c) przedsięwzięć budowlanych; 

d) zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym; 

e) zobowiązań publiczno-prawnych innych niż VAT; 
f) wydatków, w całości lub w części, planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych 
ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich; 
g) działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez 
producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
h) działalności w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub 
importera e-papierosów; 

i) działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub 
importera napojów alkoholowych;

j) działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
k) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 
automatach o niskich wygranych; 

l) działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub 
importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 
m) działalności w pozostałych sektorach wykluczonych z dostępu do środków publicznych. 



Warunki jakie muszą spełniać pożyczkobiorcy

a) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, o liczbie personelu odpowiadającej 
maksymalnie 100 rocznym jednostkom pracy (RJP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014 r., ze zm.); 

b) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi, 
niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym 
podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą); 

c) prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze 
województwa pomorskiego oraz mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na
jego terenie; 

d) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy 
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w 
trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.); 
e) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich 
reprezentacji; 

f) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 

uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu 

krajowego lub unijnego. 



Wysokość jednostkowej pożyczki. 

1. Maksymalna wartość Jednostkowej Pożyczki lub 
suma Jednostkowych Pożyczek (maksymalnie 
dwie) udzielonych jednemu Odbiorcy Wsparcia nie 
może być wyższa niż 

750 000,00 PLN 

2. Średnia taka pożyczka w TRP -250 000 PLN



Okres spłaty oraz oprocentowanie i prowizje

-maksymalny okres spłaty pożyczki: 7 lat
-Oprocentowanie:              2,47%od
-prowizja  : do 3 %
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Cel finansowania

Pożyczki muszą być przeznaczone i wydatkowane na 
cele inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego 
lub przystosowaniem danej nieruchomości dla potrzeb 
rozwoju własnej działalności gospodarczej. 
  

Minimum 70% liczby Jednostkowych Pożyczek 

powinno być przeznaczonych na finansowanie 

wydatków dotyczących nieruchomości 

zlokalizowanych poza obszarem miasta Gdańska, 

miasta Gdyni oraz miasta Sopotu.  



a) zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale 
związanych z gruntem lub części takich budynków) 

 b) robót budowlanych tj. budowy, przebudowy, 
montażu, remontu lub rozbiórki obiektu 
budowlanego,  

c) prac konserwatorskich, prac restauratorskich 
wykonywanych na terenie nieruchomości,  

d) wydatków związanych z procesem inwestycyjnym 

dotyczącym nieruchomości (np. koszt opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty z 

tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, koszt nadzoru).  



Wykluczenia finansowania celów:

a) finansowanie wydatków, o których mowa powyżej 

jeżeli realizowane są: 

− w celu dalszej odsprzedaży nieruchomości lub jej 

części;

− w celu dzierżawy nieruchomości lub jej części;

− w celach mieszkaniowych, w tym wynajmu i 

dzierżawy nieruchomości;



Wykluczenia finansowania celów cd:
b) finansowanie działalności obrotowej firm branży 
budowlanej;  

c) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z 
celami i kategoriami wydatków  

d) spłatę zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze 
pożyczkowym lub kredytowym;  

e) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych innych niż VAT i 
podatek PCC;  

f) uprzednio pokrytych ze środków publicznych, w tym 
funduszy europejskich;  

g) tytoń i wyrobów tytoniowych;  

h) e-papierosów;  

i) związane z produkcją i obrotem alkoholem;  

j) broń i podobne;  
     k) Kasyna gry …itp 



Warunki jakie muszą spełniać pożyczkobiorcy
a) są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu 
przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji   

b) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo 
jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami 
prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność 
prawną (w tym podmioty rozpoczynające działalność 
gospodarczą);  

c) nie znajdują się w trudnej sytuacji  

d) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do 
środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub 
wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do 
ich reprezentacji;  

e) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający 

z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem.  



Wysokość jednostkowej pożyczki. 

1. Maksymalna wartość Jednostkowej Pożyczki lub suma 
Jednostkowych Pożyczek (maksymalnie dwie) 
udzielonych jednemu Odbiorcy Wsparcia nie może być 
wyższa niż 

1 500 000,00 PLN 
. 

2. W przypadku Jednostkowych Pożyczek przeznaczonych 
na rozwój działalności związanej z usługami czasu 
wolnego, w tym w działalność turystyczną, kulturalną, 
gastronomiczną i rehabilitacyjno -leczniczą ustala się 
minimalną wartość Jednostkowej Pożyczki w wysokości 
750 000,00 PLN 

3. Średnia taka pożyczka w TRP -400 000 PLN



Okres spłaty oraz oprocentowanie i prowizje

-maksymalny okres spłaty pożyczki: 10 lat
-oprocentowanie: od 2,47 %

-prowizja  : 3 %



Dziękujemy za uwagę

Projekt finansowany ze środków finansowych Województwa Pomorskiego


