Pożyczki dla MŚP z RPO WL 2014-2020
W ramach realizacji Projektu udzielane są Pożyczki małe i Pożyczki duże:
Parametry produktu
wartość pożyczki
okres spłaty
okres karencji w spłacie kapitału
grupa docelowa
oprocentowanie (stałe w skali
roku)
dodatkowe opłaty i prowizje

Pożyczka mała
do 250 000,00 zł
do 5 lat
do 6 miesięcy
Mikro i małe przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych - od 2,47%
- na zasadach pomocy de minimis 1,87%
brak

Pożyczka duża
od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
do 8 lat
do 6 miesięcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych - od 2,47%
- na zasadach pomocy de minimis 1,87%
brak

Przeznaczenie pożyczki (cele inwestycji):
Z pożyczek finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj.
inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
 założeniem nowego zakładu, lub
 zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, lub
 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie
produkowanych w zakładzie, lub
 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
Środki z pożyczek mogą być przeznaczone w szczególności na:
 stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub
ulepszonych produktów/usług;
 zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np.
optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy
przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
 wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np.
zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100%
jego wartości.
Ograniczenia w finansowaniu:




Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej
inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków z pożyczki.
Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki, przy
czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją
przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
Środki Pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów
Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Odbiorcy – kwalifikowane przedsiębiorstwa:
Przedsiębiorstwa ubiegające się o Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
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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.);
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,
są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem 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 –
w przypadku Pożyczki małej tylko mikro i małe przedsiębiorstwa,
są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi
osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi
działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego,
nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);
nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich
reprezentacji,
są zobligowane do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa
lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
podatków i innych należności publicznoprawnych.

Zabezpieczenia spłaty pożyczki:
Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez
Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej
Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka
związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na
nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności z RPO WL 2014 - 2020
Mikropożyczka 9.3

Mikropożyczka 10.2

do 80 000 zł

do 60 000 zł

Kwota pożyczki:

0,37%, tj. 0,2% stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską

Oprocentowanie:
Okres spłaty:
Okres karencji:
Przeznaczenie
pożyczki:
Wykluczenia z
finansowania

1.
2.
1.
2.
3.

do 7 lat
do 6 miesięcy
wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić
do 100% jego wartości brutto.
finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych
źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej
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Kto może
ubiegać się o
pożyczkę?

zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych pożyczkobiorcy,
5. finansowanie inwestycji w ramach sektorów wykluczonych zgodnie
z treścią rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.
1), tj.:
 pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 pomocy przyznawanej w zakresie produkcji podstawowej produktów
rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw
trzecich lub państw członkowskich,
 pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i Osoby fizyczne, które należą do jednej
więcej pozostające poza rynkiem pracy, z poniżej wymienionych grup:
tj.
osoby
bezrobotne
(w
tym
1. pracownicy
pracodawców
zarejestrowane w urzędzie pracy jako
przechodzący
procesy
bezrobotne)
lub
bierne
restrukturyzacyjne
z
terenu
awodowo, znajdujące się w szczególnie
województwa lubelskiego:
trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 pracownicy
przewidziani
do
 osoby w wieku powyżej 50 roku
zwolnienia, tj. pracownicy którzy
życia,
znajdują
się
w
okresie
wypowiedzenia stosunku pracy lub
 kobiety,
stosunku służbowego z przyczyn
 osoby z
niedotyczących pracownika lub
niepełnosprawnościami,
który został poinformowany przez
 osoby długotrwale bezrobotne,
pracodawcę
o
zamiarze
 osoby o niskich kwalifikacjach.
nieprzedłużenia
przez
niego
2. Pozostający bez pracy mężczyźni
stosunku
pracy
lub
stosunku
w wieku 30 - 49 lat.
służbowego,
3. Osoby w wieku 30 lat i więcej
 pracownicy zagrożeni zwolnieniem
należące do następujących grup:
z pracy z przyczyn dotyczących
 imigranci
(w
tym
osoby
zakładu pracy, tj. pracownicy
polskiego pochodzenia),
zatrudnieni u pracodawcy, który
 reemigranci,
w
okresie
12
miesięcy
 osoby odchodzące z rolnictwa
poprzedzających
przystąpienie
i ich rodziny,
tego pracownika do projektu
 osoby ubogie pracujące,
dokonał rozwiązania stosunku
 osoby zatrudnione na umowach
pracy lub stosunku służbowego
krótkoterminowych
oraz
z
przyczyn
niedotyczących
pracujące w ramach umów
pracowników
albo
dokonał
cywilno - prawnych, których
likwidacji
stanowisk
pracy
miesięczne
zarobki
nie
z
przyczyn
ekonomicznych,
przekraczają
wysokości
organizacyjnych,
produkcyjnych
minimalnego
wynagrodzenia
lub technologicznych,
w miesiącu poprzedzającym
 osoby,
które
utraciły
pracę
dzień przystąpienia do projektu.
z przyczyn dotyczących zakładu
Pożyczkobiorca musi zamieszkiwać na
pracy w okresie nie dłuższym niż 6
obszarze województwa lubelskiego
miesięcy
przed
dniem
w rozumieniu przepisów Kodeksu
przystąpienia do projektu,
Cywilnego oraz zamierzać rozpocząć
2. pracownicy
dużych
działalność na terenie województwa
przedsiębiorstw przechodzących
lubelskiego.
procesy
restrukturyzacyjne
z terenu województwa lubelskiego.
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Zabezpieczenie
spłaty pożyczki

Pożyczkobiorca musi zamieszkiwać na
obszarze
województwa
lubelskiego
w
rozumieniu
przepisów
Kodeksu
Cywilnego oraz zamierzać rozpocząć
działalność na terenie województwa
lubelskiego.
1. złożą oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków
publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych
w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych
wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej
bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
2. nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność
adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
3. będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej
12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia
rehabilitacyjnego,
4. 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.
Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany
przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej
wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe
współmałżonka.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki,
okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie
osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy
i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)
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