Czym jest Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+?

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ to
kontynuacja Inicjatywy JEREMIE. Realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
i służy wspieraniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw
poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych
źródeł finansowania.

www.pfp.gda.pl

Centrala Gdańsk
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. 58 302 20 05
tel. kom. 792 082 800 lub 601 140 209
biuro@pfp.gda.pl

pomorski fundusz pożyczkowy

Mikropożyczka
Pożyczka Rozwojowa
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Bytów
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów
tel. kom. 609 818 301
biurobytow@pfp.gda.pl

Jaka jest rola Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Sp. z o.o.?
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. pełni rolę
Pośrednika Finansowego, który na mocy umowy podpisanej
w sierpniu 2017r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
będzie udostępniał dwa produkty pożyczkowe:
Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa w ramach projektu
„Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+”. Łącznie ponad
33 mln złotych przeznaczymy na finansowanie
przedsięwzięć rozwojowych mikro i małych firm
z terenu województwa pomorskiego.

pomorski fundusz pożyczkowy

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został
powołany z inicjatywy Marszałka Województwa
Pomorskiego, a Województwo Pomorskie posiada
84,68% udziałów w spółce.
Od 2004r. oferujemy finansowanie w formie pożyczek
ze środków unijnych, budżetu państwa oraz środków
Województwa Pomorskiego. Dotychczas udzieliliśmy
ponad 5 tys. pożyczek na kwotę przekraczającą
250 mln złotych.

Kartuzy
Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1, pok. 2,8, 83-300 Kartuzy
tel. kom. 609 813 182
biurokartuzy@pfp.gda.pl

Słupsk
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk
tel. kom 601 512 131
biuroslupsk@pfp.gda.pl
Tczew
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12, 83-110 Tczew
tel. kom 607 927 167
biurotczew@pfp.gda.pl
Wejherowo
ul. 3 Maja 3 lok. 2, 84-200 Wejherowo
tel. kom 607 377 767
biurowejherowo@pfp.gda.pl

Zmieniamy Pomorze!
Pożyczki z Funduszy Europejskich
na rozwój mikro i małych firm
Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Dla kogo?

Na co może być przeznaczona pożyczka?

O Mikropożyczkę oraz Pożyczkę Rozwojową mogą
ubiegać się:
mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność
gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej
na terenie województwa pomorskiego (bez konieczności
rejestracji firmy na etapie ubiegania się o pożyczkę;
rozpoczęcie działalności gospodarczej musi nastąpić
najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczkowej
tj. Umowy Inwestycyjnej).

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie
przedsięwzięć rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw
z województwa pomorskiego poprawiające ich:
potencjał konkurencyjny (cel 1);
zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty
lub usługi (cel 2);
zwiększające produktywność (cel 3).

W tym w szczególności na:
wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych,
technologicznych, organizacyjnych, informatycznych,
ekoefektywnych;
unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;
modernizację środków produkcji;
adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących
stanowisk pracy;
inne inwestycje rozwojowe wpisujące się we wskazane cele.

Koszt pożyczki

O jaką pożyczkę można się starać?
Oferujemy dwa rodzaje pożyczek:
Mikropożyczka do 100 tys. zł;
Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł.
Maksymalny okres spłaty do 60 m-c.
Możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 m-c.
Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Korzyści dla pożyczkobiorcy:
dostęp dla firm startujących w biznesie, znajdujących się
we wczesnej fazie rozwoju;
korzystne warunki finansowania, brak opłat i prowizji
związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek;
atrakcyjne oprocentowanie, szczególnie w obszarach
preferencji;
szybkie uruchomienie środków.

Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa oprocentowane są
na zasadach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż
rynkowe w obszarach preferencji na zasadach pomocy
de minimis. Oprocentowanie wynosi dla przedsiębiorstw:
działających na rynku nie dłużej niż dwa lata – 1,85%*
realizujących inwestycję w przedsięwzięcie rozwojowe
na obszarach o niskim poziomie aktywności
gospodarczej – 1,85%*
spełniających łącznie oba wskazane wyżej kryteria
– 0,93%**
* oprocentowanie nie jest wyższe niż obowiązująca stopa bazowa
** połowa stopy bazowej; ww. na 01/2018.

W przypadku niespełnienia przez pożyczkobiorcę warunków
umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie
jest udzielane na zasadach rynkowych.
Oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych
wynosi od 2,45% i jest uzależnione od ratingu
przedsiębiorstwa.
Ważne! Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie pobiera
żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz
obsługą Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej.

Ograniczenia w finansowaniu wydatków
z pożyczki
Jednemu przedsiębiorstwu w ramach Projektu Pomorski
Fundusz Rozwoju 2020+ udzielona może być wyłącznie
jedna Mikropożyczka lub jedna Pożyczka
Rozwojowa.
Z Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej możliwe jest
finansowanie wydatków inwestycyjnych, a także
kapitału obrotowego.
W przypadku finansowania kapitału obrotowego:
wydatki muszą być bezpośrednio związane
z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego,
możliwe są wydatki maksymalnie do wysokości 50%
kwoty udzielonej pożyczki.

Pamiętaj o swoich obowiązkach !
Wydatkowanie środków przyznanej Mikropożyczki lub
Pożyczki Rozwojowej należy udokumentować w terminie
do 90 dni od jej uruchomienia tj. pierwszej wypłaty
jakiejkolwiek kwoty pożyczki.
Pamiętaj! Przedstaw nam faktury lub inne dokumenty
potwierdzające Twoje wydatki z przyznanej pożyczki.

Jak starać się o pożyczkę?
Należy złożyć Wniosek o pożyczkę wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy de minimis w przypadku pożyczek
z preferencyjnym oprocentowaniem.
Wymagane dokumenty znajdują się w siedzibie oraz
oddziałach Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pfp.gda.pl
Po złożeniu Wniosku o pożyczkę zostanie on poddany
ocenie. W przypadku pozytywnej oceny z pożyczkobiorcą
podpisywana jest umowa pożyczki zwana Umową
Inwestycyjną.
Kwota pożyczki może być wypłacana jednorazowo
lub w transzach.

Zapraszamy do składania wniosków!
Na każdym etapie aplikowania o pożyczkę
oferujemy bezpłatną pomoc doradców, którzy
udzielą wszelkich niezbędnych informacji,
a także przeprowadzą przez kolejne etapy
wnioskowania o pożyczkę.

