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PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU 

„Pożyczka Rozwojowa” dla województwa dolnośląskiego 

  MIKROPOŻYCZKA POŻYCZKA 

Pożyczkobiorca MŚP 
MŚP (mikro lub małe 
przedsiębiorstwo) 

MŚP (mikro, małe lub 
średnie 
przedsiębiorstwo) 

Wartość 
pożyczki do 1 000 000,00 PLN do 100 000,00 PLN 

100 000,01 – 
1 000 000,00 PLN 

Oprocentowanie  

1,84% (stopa bazowa) – z pomocą de minimis 
(stałe w całym okresie obowiązywania umowy) 

dla 
mikroprzedsiębiorstw 
uprawnionych do 
pomocy de minimis 

dla 
mikroprzedsiębiorstw 
uprawnionych do 
pomocy de minimis 

1,84 % (stopa bazowa) + marża – warunki rynkowe 

dla 
mikroprzedsiębiorstw 
nie uprawnionych do 
pomocy de minimis 
oraz 
dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 

dla 
mikroprzedsiębiorstw 
nie uprawnionych do 
pomocy de minimis 
oraz 
dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Okres spłaty Max 84 miesiące   

Karencja Max 6 miesięcy1   
Cele Przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w 

przedsiębiorstwach   

Przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw, 
przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.   

Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane 
m.in. z:  
 

 z wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych 
produktów i procesów oraz usług,  

 rozwojem / rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 

 inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne 
maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia 
skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty 
firmy 

  

Ograniczenia w 
finansowaniu 

zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach 
finansowanej inwestycji 

do 10% środków 
wypłaconych 

do 10% środków 
wypłaconych 

kapitał obrotowy2 dla pożyczki do 500 000,00 PLN do 50% pożyczki do 50% pożyczki 
kapitał obrotowy3 dla pożyczki powyżej 500 000,00 PLN nie dotyczy do 25% pożyczki 

Wykluczenia w 
finansowaniu 

Środki pożyczki nie mogą być przeznaczone na 
finansowanie wydatków uprzednio pokrytych ze środków 
EFSI, z innych funduszy, programów, środków i 
instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy 
krajowej lub zagranicznej 

  

Prefinansowanie wydatków, na które otrzymano 
dofinansowanie w formie dotacji lin pomocy zwrotnej   

Refinansowanie części lub całości wydatków, które na dzień 
złożenia wniosku zostały już poniesione   

Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat 
leasingowych   

Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z 
celem inwestycji   

Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych   
Finansowanie zakupu aktywów finansowych i nieruchomości 
przeznaczonych do obrotu   

                                                           
1 Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki 
2 Przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane 

finansowanie 
3 Przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane 

finansowanie 
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Finansowanie kształcenia, szkolenia,  szkolenia 
zawodowego pracowników   

Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, 
przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta 
lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów 
alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier 
losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier 
na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub prekursorów. 

  

Finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych   
Finansowanie inwestycji na rzecz emisji gazów 
cieplarnianych   

Finansowanie inwestycji na infrastrukturę portów lotniczych, 
chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub 
towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 
ograniczenia ich negatywnego działania na środowisko 

  

 Finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji 
opiekuńczo – pobytowych świadczących opiekę dla osób z 
niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi 
oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba, że 
rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki 
zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności 
lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie 
realizacji Operacji 

  

Wkład własny brak   

Wypłata 
pożyczki 

do 90 dni od dnia zawarcia umowy   

jednorazowo lub w transzach   

Rozliczenie 
wydatków do 
500 000,00 PLN 

do 90 dni od wypłaty   

do 180 dni od wypłaty 
Na wniosek ze 
względu na charakter 
inwestycji 

Na wniosek ze 
względu na charakter 
inwestycji 

Rozliczenie 
wydatków 
powyżej 
500 000,00 PLN 

do 180 dni od wypłaty nie dotyczy  

do 360 dni od wypłaty nie dotyczy 
Na wniosek ze 
względu na charakter 
inwestycji 

Transze Tak, po uprzednim rozliczeniu wcześniej otrzymanych transz   

Ilość pożyczek 
na 
przedsiębiorstwo 

Min jedna. 
Powyżej jednej łączna wartość pożyczek nie może być 
wyższa niż 1 000 000,00 PLN przy czym każda pożyczka 
musi być przeznaczona na inny cel. 

  

Opłaty i prowizje 

Za udzielenie i obsługę pożyczki nie pobiera się żadnych 
opłat i prowizji 
 
Opłaty tytułem czynności windykacyjnych pobierane są 
zgodnie z Tabelą opłat i prowizji 

  

 


