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Województwo 5 województw Polski wschodniej:  

 warmińsko – mazurskie 

 podlaskie 

 lubelskie 

 świętokrzyskie 

 podkarpackie 

Nazwa produktu Pożyczka na Rozwój Turystyki 

Najważniejsze 
parametry 
pożyczki 

• maksymalna wartość pożyczki:  500 000 PLN 
• dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
• brak opłat i prowizji 
• oprocentowanie 1,35% (stałe przez cały okres finansowania) – do 
31.12.2020 r. istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o połowę 
•            minimalny wkład własny pożyczkobiorcy – od 0% wart. Inwestycji 

      możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 
działalnością firmy 

• okres finansowania maksymalnie – 84 miesiące 
• okres karencji – do 12 miesięcy 
• możliwość dostosowania spłat do sezonowego charakteru 
działalności 

Dostępność TAK 

Instytucje 
Finansujące 

warmińsko 
– 
mazurskie: 
Działdowska 
Agencja 
Rozwoju 
S.A. 

 

podlaskie: 
Fundusz 
Wschodni 
Sp. z o.o. 

 

lubelskie: 
Lubelska 
Fundacja 
Rozwoju 

 

świętokrzyskie: 
Krajowe 
Stowarzyszenie 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 

 

podkarpackie: 
Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego 
"MARR" S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

Województwo Podlaskie 

Nazwa produktu Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe (rozszerzenie dotychczasowego 
produktu o możliwość finansowania płynnościowego do wysokości 50% 
wartości pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest 
bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego ) 

Najważniejsze 
parametry pożyczki 

• maksymalna wartość pożyczki:  1 000 000 PLN 
• Mikro, Małe i Średnie firmy prowadzące działalność na terenie 
województwa podlaskiego 
• brak opłat i prowizji 
• oprocentowanie 0% (stałe przez cały okres finansowania)  
•            wkład własny pożyczkobiorcy – od 0% wart. Inwestycji 
• okres finansowania maksymalnie – 84 miesiące 
• okres karencji – do 12 miesięcy 

        okres wakacji kredytowych - do 6 miesięcy 

        możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 
działalnością firmy (50% wartości pożyczki) – do 31.12.2020 r. możliwość 
finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 100% wartości 
pożyczki 

Dostępność TAK 

Instytucje 
Finansujące 

Fundusz Wschodni Sp. z o.o. 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
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Województwo Woj. lubelskie 

Nazwa produktu Pożyczka płynnościowa (Pożyczka mała) 

Najważniejsze parametry 
pożyczki 

•             maksymalna wartość pożyczki:  250 000 PLN 
•             dla mikro i małych przedsiębiorstw 
•             brak opłat i prowizji 
•             oprocentowanie 1,35% (stałe przez cały okres 
finansowania 
•            minimalny wkład własny pożyczkobiorcy – od 0% wart. 
Inwestycji 

      możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 
działalnością firmy 

•             okres finansowania maksymalnie – 60 miesięcy 
•             okres karencji – do 12 miesięcy 

Dostępność TAK 

Instytucje Finansujące  Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj 
Tel: 84 686 53 93 lub 784 346 995 
e-mail: pozyczki@barr.org.pl 
 

 Lubelska Fundacja Rozwoju 
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin 
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02 
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl 
 

 Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. 
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin 
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02 
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl 
 

 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 
tel.: 17 788 18 65, 17 788 18 59, 17 788 18 62, lub 17 788 
18 51 
e-mail: marr@marr.com.pl 
 

 Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Mościckiego 1 
24-110 Puławy 
tel.: 81 470 09 00,  81 470 09 01 
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl 
 

 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
tel.: 81 710 46 30 
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

https://www.barr.org.pl/pozyczki/pozyczki-dla-msp-z-rpo-wl-2014-2020/
mailto:pozyczki@barr.org.pl
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/lubelskie/pozyczka-mala/
mailto:info@po%C3%85%C2%BCyczkaunijna.pl
http://pożyczkaunijna.pl/
mailto:info@po%C3%85%C2%BCyczkaunijna.pl
https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html
mailto:marr@marr.com.pl
http://www.fpcp.org.pl/oferta/pozyczki-dla-firm/pozyczki-dla-msp-z-rpo-wl-2014-2020
mailto:fpcp@fpcp.org.pl
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/
mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
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Województwo Woj. lubelskie 

Nazwa produktu Pożyczka płynnościowa (Pożyczka duża) 

Najważniejsze parametry 
pożyczki 

•             wartość pożyczki:  od 250 000,01 PLN do 1 000 000 PLN 
•             dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
•             brak opłat i prowizji 
•             oprocentowanie 1,35% (stałe przez cały okres 
finansowania 
•            minimalny wkład własny pożyczkobiorcy – od 0% wart. 
Inwestycji 

      możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 
działalnością firmy 

•             okres finansowania maksymalnie – 96 miesięcy 
•             okres karencji – do 12 miesięcy 

Dostępność TAK 

Instytucje Finansujące  Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj 
Tel: 84 686 53 93 lub 784 346 995 
e-mail: pozyczki@barr.org.pl 
 

 Lubelska Fundacja Rozwoju 
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin 
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02 
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl 
 

 Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. 
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin 
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02 
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl 
 

 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” 
ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 
tel.: 17 788 18 65, 17 788 18 59, 17 788 18 62, lub 17 788 
18 51 
e-mail: marr@marr.com.pl 
 

 Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Mościckiego 1 
24-110 Puławy 
tel.: 81 470 09 00,  81 470 09 01 
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl 
 

 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
tel.: 81 710 46 30 
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

https://www.barr.org.pl/pozyczki/pozyczki-dla-msp-z-rpo-wl-2014-2020/
mailto:pozyczki@barr.org.pl
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczki-unijne/lubelskie/pozyczka-mala/
mailto:info@po%C3%85%C2%BCyczkaunijna.pl
http://pożyczkaunijna.pl/
mailto:info@po%C3%85%C2%BCyczkaunijna.pl
https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html
mailto:marr@marr.com.pl
http://www.fpcp.org.pl/oferta/pozyczki-dla-firm/pozyczki-dla-msp-z-rpo-wl-2014-2020
mailto:fpcp@fpcp.org.pl
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/
mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
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Województwo Podkarpackie 

Nazwa produktu Pożyczka Płynnościowa 

Najważniejsze 
parametry pożyczki 

 Wartość do 600 tys. zł 

 Okres spłaty do 72 miesięcy 

 Oprocentowanie od 0% 

 Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 6 
miesięcy od dnia jej uruchomienia  

 Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu 
spłaty możliwość udzielenia wakacji kredytowych w spłacie rat 
kapitałowo-odsetkowych 

 Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 

 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 
województwa podkarpackiego  w celu zapewnienia 
finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi 
konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 

 Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, 
obrotowe, w tym np.: 

 wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe 
należne ZUS, US),  

 zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy 
 spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów 

użytkowania infrastruktury itp., 
 zatowarowanie, półprodukty itp., 
 wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania 

Odbiorcy.  

Dostępność Czerwiec/lipiec 2020 

Instytucje finansujące  Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 Regionalna Izba Gospodarcza 

 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. 

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. 
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Województ
wo 

Zachodniopomorskie 

Nazwa 
produktu 

Pożyczka Płynnościowa 

Najważniejs
ze 
parametry 
pożyczki 

 Wartość do 250 tys. zł 

 Okres spłaty do 60 miesięcy 

 Oprocentowanie od 0% 

 Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 6 miesięcy od 
dnia jej uruchomienia  

 Wakacje kredytowe: do 4 miesięcy w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 

 Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 

 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa 
zachodniopomorskiego  w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w 
związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-
19 

 Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, 
w tym np.: 

 wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, 
US),  

 zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy 
 spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania 

infrastruktury itp., 
 zatowarowanie, półprodukty itp., 
 wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy.  

Dostępność Już 

Instytucje 
finansujące 

     Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy 

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

 Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  

 

   Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  

  

 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy  

 Bank Spółdzielczy w Gryficach 
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Województwo Woj. świętokrzyskie 

Nazwa produktu Pożyczka płynnościowa (Pożyczka dla MŚP) 

Najważniejsze parametry 
pożyczki 

•             maksymalna wartość pożyczki:  1 000 000 PLN 
•             dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw 
•             brak opłat i prowizji 
•            oprocentowanie od 0 % (stałe przez cały okres 

finansowania)  
•           minimalny wkład własny pożyczkobiorcy – od 0% wart. 

Inwestycji 

 możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 

działalnością firmy 

•            okres finansowania maksymalnie – 72 miesiące 
•            okres karencji – do 12 miesięcy 

Dostępność TAK do 31.12.2020 r. 

Instytucje Finansujące  Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach  
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice 
Tel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09 
e-mail: farr@farr.pl 

 Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica 
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60 
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl 

 Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce 
Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281 
e-mail: sekretariat@fpws.eu  

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie 
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56 
e-mail: kswp@kswp.org.pl 

  
 Lubelska Fundacja Rozwoju 

Oddział w Kielcach, ul. Staszica 1, lok. 106-107, 25-008 Kielce 
Tel: 41 313-31-77 
e-mail:  lfr@lfr.lublin.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=66
mailto:farr@farr.pl
http://www.frrp.pl/index1.php?go=aktualnosci&id=108
mailto:frrpierzchnica@republika.pl
https://fpws.eu/oferta/pozyczka-dla-msp-od-185/
mailto:sekretariat@fpws.eu
https://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/projekt_pozyczka-dla-msp
mailto:%20kswp@kswp.org.pl
https://pożyczkaunijna.pl/pozyczka-unijna/swietokrzyskie/
mailto:lfr@lfr.lublin.pl
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Województwo Woj. świętokrzyskie 

Nazwa produktu Pożyczka Płynnościowa 

Najważniejsze parametry 
pożyczki 

•             wartość pożyczki:  do 3 000 000 PLN 
•             dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
•             brak opłat i prowizji 
•             oprocentowanie od 0% (stałe przez cały okres finansowania 
•            minimalny wkład własny pożyczkobiorcy – od 0% wart. 
Inwestycji 

      możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 

działalnością firmy 

•             okres finansowania maksymalnie – 72 miesiące 
•             okres karencji – do 6 miesięcy 

Dostępność Jeszcze NIE, planuje się dostępność od lipca 

Instytucje Finansujące  Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach  
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice 
Tel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09 
e-mail: farr@farr.pl 

 Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica 
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60 
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl 

 Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. 
z o.o. 
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce 
Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281 
e-mail: sekretariat@fpws.eu  

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie 
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56 
e-mail: kswp@kswp.org.pl 

 

 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości 
Rolnej 
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 26-600 Sandomierz 
Tel: 15 833-34-00 
e-mail:  fundacja@opiwpr.org.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=66
mailto:farr@farr.pl
http://www.frrp.pl/index1.php?go=aktualnosci&id=108
mailto:frrpierzchnica@republika.pl
https://fpws.eu/oferta/pozyczka-dla-msp-od-185/
https://fpws.eu/oferta/pozyczka-dla-msp-od-185/
mailto:sekretariat@fpws.eu
https://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/projekt_pozyczka-dla-msp
mailto:%20kswp@kswp.org.pl
mailto:fundacja@opiwpr.org.pl


9 
 

Województwo Pomorskie 

Nazwa Produktu Pożyczka Płynnościowa 

Najważniejsze Parametry Produktu 1. Wartość pożyczki do 150 tys. zł; 
2. Okres spłaty do 60 miesięcy; 
3. Możliwość kilkukrotnego skorzystania z 

wakacji kredytowych tj. zawieszenia 
obowiązku spłat raty kapitałowej albo 
raty kapitałowo-odsetkowej pod 
warunkiem, że łączny czas wakacji 
kredytowych nie przekroczy 12 
miesięcy; 

4. Oprocentowanie na warunkach 
preferencyjnych lub rynkowych 

5. Środki z pożyczki mogą zostać 
przeznaczone na wydatki obrotowe 
i inwestycyjne, w tym np.: 

 koszty wynagrodzeń pracowników 
(w tym także składowe należne ZUS, 
US), 

 spłatę zobowiązań handlowych, 
pokrycie kosztów użytkowania 
infrastruktury itp., 

 zatowarowanie, półprodukty itp., 

 wydatki niezbędne do zapewnienia 
ciągłości działania Odbiorcy i 
nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 
r., 

 bieżące raty pożyczek, kredytów lub 
leasingu, pod warunkiem, że 
udzielona pożyczka, kredyt czy 
leasing, a także zabezpieczające je 
poręczenie lub gwarancje nie 
pochodzi ze środków EFSI, z innych 
funduszy, programów, środków 
i instrumentów Unii Europejskiej 
lub innych źródeł pomocy krajowej 
lub zagranicznej; 

Dostępność Produkt dostępny na rynku. 

Instytucje Finansujące Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych; Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Rozszerzenia W Umowach Operacyjnych w ramach 
Instrumentów Finansowych - Mikropożyczka i 
Pożyczka Rozwojowa dodano możliwość 
udzielania pożyczek na cele obrotowe do 100 % 
wartości pożyczki 
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Województwo  Dolnośląskie 

Nazwa Produktu Pożyczka Płynnościowa 

Najważniejsze Parametry Produktu 1. Wartość pożyczki do 250 tys. zł.; 
2. Okres spłaty do 60 miesięcy; 
3. Możliwość kilkukrotnego skorzystania z 

wakacji kredytowych tj. zawieszenia 
obowiązku spłat raty kapitałowej albo 
raty kapitałowo-odsetkowej pod 
warunkiem, że łączny czas wakacji 
kredytowych nie przekroczy 12 
miesięcy; 

4. Oprocentowanie na warunkach 
preferencyjnych lub rynkowych; 

5. Środki z pożyczki mogą zostać 
przeznaczone na wydatki obrotowe 
i inwestycyjne, w tym np.: 

 koszty wynagrodzeń pracowników 
(w tym także składowe należne ZUS, 
US), 

 spłatę zobowiązań handlowych, 
pokrycie kosztów użytkowania 
infrastruktury itp., 

 zatowarowanie, półprodukty itp., 

 wydatki niezbędne do zapewnienia 
ciągłości działania Odbiorcy i 
nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 
r., 

 bieżące raty pożyczek, kredytów lub 
leasingu, pod warunkiem, że 
udzielona pożyczka, kredyt czy 
leasing, a także zabezpieczające je 
poręczenie lub gwarancje nie 
pochodzi ze środków EFSI, z innych 
funduszy, programów, środków 
i instrumentów Unii Europejskiej 
lub innych źródeł pomocy krajowej 
lub zagranicznej; 
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Województwo Łódzkie 

Nazwa produktu Pożyczka Płynnościowa  

Najważniejsze parametry 
pożyczki 

•      maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 PLN, 
•      dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
•      brak opłat i prowizji, 
•      oprocentowanie od 0,1 %,  
•      wkład własny pożyczkobiorcy – nie jest wymagany, 

 możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 

działalnością firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, 

•       okres finansowania maksymalnie – 72 miesiące, 
•       okres karencji – do 6 miesięcy, 
•       wakacje kredytowe – do 4 miesięcy ( w tym 2 w pierwszym   

roku i dwa w drugim roku spłaty pożyczki). 
 

Dostępność TAK  

Instytucje Finansujące Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź  
Tel: 42 208 93 13 
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl 

 

Województwo Opolskie 

Nazwa produktu Pożyczka Płynnościowa  

Najważniejsze parametry 
pożyczki 

•      maksymalna kwota pożyczki:  500.000,00 PLN, 
•      dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
•      brak opłat i prowizji, 
•      oprocentowanie od 0 %,  
•      wkład własny pożyczkobiorcy – nie jest wymagany, 

 możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 

działalnością firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, 

•     okres finansowania maksymalnie – 48 miesięcy, 
•     okres karencji – do 12 miesięcy, 
•     wakacje kredytowe – do 4 miesięcy ( w tym 2 w pierwszym roku 

i dwa w drugim roku spłaty pożyczki). 
 

Dostępność TAK  (z uwagi na duże zainteresowanie FRŚ wstrzymał nabór 
wniosków) 

Instytucje Finansujące Fundacja Rozwoju Śląska 
ul. Wrocławska 133  
45-837 Opole 
Tel: 77 423 29 18 
e-mail: joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl 
 
Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 
ul. Ks. Hugona Kołłątaja 11/11  
45-064 Opole 
Tel: 77 421 94 42 
e-mail: jwierdak@orfr.opole.pl 
 

 
 

mailto:joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl


12 
 

Województwo Cały kraj (POIR) 

Nazwa produktu Pożyczka Płynnościowa POIR 

Najważniejsze parametry 
pożyczki 

• maksymalna kwota finansowania dla jednej firmy: 15 mln PLN 
(w zależnosci od regionu i dostępnego limitu);  

• dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
• brak opłat i prowizji, 
• oprocentowanie 0 %,  
• wkład własny pożyczkobiorcy – nie jest wymagany, 
• możliwość finansowania wydatków związanych z bieżącą 

działalnością firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, 
• okres finansowania maksymalnie – 72 miesiące, 
• okres karencji – do 6 miesięcy, 
• wakacje kredytowe – do 4 miesięcy (w tym 2 w pierwszym roku 

i dwa w drugim roku spłaty pożyczki). 
 

Dostępność od ok. 10 lipca br. 

Instytucje Finansujące W trakcie wyboru instytucji finansujących 
 

 


