
 

  

POŻYCZKA NA ROZWÓJ I POŻYCZKA INWESTYCYJNA 

woj. kujawsko - pomorskie 
 

 POŻYCZKA NA ROZWÓJ POŻYCZKA INWESTYCYJNA 

Dla kogo?  Mikro i małe firmy prowadzące 
działalność gospodarczą  

na terenie woj. kujawsko - 
pomorskiego, posiadające oddział 
lub drugie miejsce prowadzenia 

działalności na terenie woj. 
kujawsko-pomorskiego 

 Mikro, małe lub średnie firmy z 
prowadzące działalność 

gospodarczą  
na terenie woj. pomorskiego, 
posiadające oddział lub drugie 

miejsce prowadzenia działalności 
na terenie woj. kujawsko - 

pomorskiego 

Kwota do 300 000,00 PLN od 300 000,00 do 1 000 000,00 PLN 

Oprocentowanie 
stałe 

Oprocentowanie na warunkach de minimis (również dla start-up): 
 0,85 % inwestycje w obszarze preferencji, które przyczynią się do 

powstania min. 1 miejsca pracy ; 

 0,85 % inwestycje przyczyniające się do powstania min 2 miejsc pracy; 

 1,85% inwestycje z obszaru preferencji; 

Na warunkach rynkowych: 
od 2,85 % 

start-up od 5,85% (jeżeli nie kwalifikują się do pomocy de minimis) 
 

Preferencje  inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-

pomorskiego 

 inwestycje dot. ekoinnowacji; 

 inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy 

  brak prowizji i opłat związanych z obsługą 

Wkład własny  nie wymagany 

Okres spłaty  84 miesiące ( w tym karencja 3 m-ce) 

Cel  wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, 

organizacyjnych, informatycznych, ekoefektywnych; 

 unowocześnienia wyposażenia przedsiębiorstwa 

 modernizacja środków produkcji 

 adaptacja pomieszczeń 

 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 

Ograniczenia  zakup gruntów zabudowanych 

i niezabudowanych  

– do 10% wartości pożyczki; 

 mikroprzedsiębiorcy  prow. 

działalność gosp. poniżej 5 lat 

wnioskujący o pożyczkę – min. 

pożyczka to 100 00,00 zł; 

 przedsiębiorca z PKD 49 – 

 zakup gruntów zabudowanych 

i niezabudowanych  

– do 10% wartości pożyczki; 

 przedsiębiorca z PKD 49 – 

oprocentowanie od 2,85%; 

 wykluczenia dot. zastosowania 

warunków de minimis dla 



 
 

 

oprocentowanie od 2,85%; 

 wykluczenia dot. zastosowania 

warunków de minimis dla MŚP. 

MŚP. 

 

Zabezpieczenie  Weksel własny in blanco 

oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: 
 

 poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, 
 zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej, 
 hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

 inne, do negocjacji 
 

Wykluczenia 1) WYKLUCZENIA DOT. ZASTOSOWANIA WARUNKÓW DE MINIMIS 

 firmy w trudnej sytuacji finansowej; 
 firmy, które otrzymały pomoc publiczną w wysokości przekraczającej 200 

tys. euro w ciągu 3 lat; 
 pomoc de minimis nie może być wydatkowana na zakup środków 

transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie 
transportu drogowego towarów; 

 sektor rybołówstwo i akwakultury, górnictwo 
 sektor rolnictwa - środki z pożyczki nie mogą finansować produkcji 

pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub 
hodowlą (np. zboża, bydła). 

 
2) WYKLUCZENIA DOT. PROJEKTU: 

 finansowanie kapitału obrotowego; 
 zakaz podwójnego finansowania; 

 inwestycje nie przyczyniające się do rozwoju firmy                                      
np. zakup samego gruntu; 

 refinansowanie inwestycji w pełni ukończonych 
 spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne) 

 kształcenie i szkolenia pracowników (chyba, że szkolenie związane z 
inwestycją np. szkolenie do zakupionej maszyny) 

 wytwarzanie/przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu wyrobów 
tytoniowych, alkoholowych, treści pornograficznych, broni, gier losowych, 

śr. odurzających 
 likwidacja i budowa elektrowni jądrowych 

 inwestycje na rzecz redukcji gazów cieplarnianych 
 infrastruktura portów lotniczych (chyba, że są związane z ochroną 

środowiska); 
 finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu 

przetwórstwa produktów rolnych; 
 finansowanie usług finansowych dla klientów indywidualnych; 

 finansowanie działalności stricte finansowej i rozbudowy nieruchomości 
dokonywanej jako działanie o charakterze inwestycji finansowej. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Euro

