Wsparcie rozwoju firm – Dotacje w ramach POIR oraz
pożyczki na rozwój działalności gospodarczej w ramach RPO WSL
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Częstochowie
Częstochowa 21.02.2019 r.

Agenda spotkania
1. Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020;
2. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020;
3. Niskooprocentowane pożyczki na rozwój działalności gospodarczej;

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)
Projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 r.
W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:
Główny Punkt Informacyjny – Katowice ul. Dąbrowskiego 23, tel. 32/77 40 172, 32/77 40 193
Lokalne Punkty Informacyjne:

Częstochowa – al. NMP 24, tel. 34/3605687, 34/3245075,
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl;
 Bielsko-Biała – ul. Cieszyńska 367, tel. 33/47 50 135; lpibielsko@bcp.org.pl;
 Rybnik – ul. Powstańców Śląskich 34, tel. 32/431 50 25, lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl;
 Sosnowiec – ul. Kilińskiego 25, tel. 263 50 37, lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl;

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020
Realizacja celów Strategii Europa 2020
Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe
i innowacje;
zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej;
oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych
miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.
Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie:
zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz poprawą klimatu

Europa 2020
Cel dla całej Unii Europejskiej

Cel dla Polski

75% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat

71% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat

3% PKB UE na inwestycje w B+R

1,7% PKB na inwestycje w B+R
Wzrost efektywności energetycznej- 20 %,
wykorzystanie OZE – 15%, redukcja emisji
CO2 – 20%

Cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii
Ograniczenie liczby osób przedwcześnie
kończących naukę szkolną do 10% oraz
zwiększenie do co najmniej 40% liczby osób z
młodego pokolenia posiadających wyższe
wykształcenie

Zmniejszenie do 4,5% odsetka osób
wcześnie porzucających naukę oraz
zwiększenie do 45% odsetka osób z
wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych
ubóstwem o 20 mln

Obniżenie o 2 mln liczby żyjących poniżej
relatywnej granicy ubóstwa

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020
W perspektywie finansowej 2014 – 2020 jest ścisłe powiązanie funduszy Wspólnotowych
Ram Strategicznych z celami strategii Europa 2020;
Współfinansowanie projektów ze środków EFROW, EFMR, EFS, EFRR, FS obejmuje
11 celów tematycznych ustalonych na podstawie Strategii Europa 2020.
Wprowadzono tzw. warunkowość ex ante (czyli konieczność spełnienia unijnych warunków
wstępnych zanim zostanie rozpoczęte wdrażanie funduszy),
makrowarunkowść (zaostrzenie przepisów związanych z zarządzaniem finansowym) oraz
rezerwę wykonania (warunkowość ex post). Rezerwa na wykonanie rozdzielona zostanie
w 2019 roku na podstawie postępu w realizacji celów programu.

Priorytety, które nie osiągną celu nie będą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych
środków w ramach rezerwy

Zasady działania Funduszy Europejskich
 Zasada partnerstwa;
 Zasada dodatkowości (współfinansowania lub uzupełniania) – to znaczy,
że Fundusze Europejskie powinny uzupełniać środki finansowe
poszczególnych państw członkowskich, a nie je zastępować.
Działania Unii nie powinny zastępować działań na szczeblu krajowym
i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać.;
 Zasada subsydiarności;
 Zasada decentralizacji;
 Zasada koncentracji;
 Zasada programowania;
 Wymiar terytorialny polityki regionalnej;

Podstawy prawne dla Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania
Unia Europejska
Strategia Europa 2020;
pakiet rozporządzeń;
Polska
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
Umowa Partnerstwa;
Krajowe programy operacyjne;
Wytyczne Ministra Rozwoju;
Programy Operacyjne i ich uszczegółowienie;
Województwo Śląskie
Kontrakt terytorialny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
Wytyczne, zasady itp.

Dokumentacja konkursowa – strona instytucji ogłaszającej konkurs;
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Co to jest innowacja?
To każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę.
Definicja innowacji określona w POIG to:
wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania
w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Rodzaje innowacji:
1. Innowacje technologiczne/techniczne - przyczyniają się do rozwoju produktów i usług.
Bazują na wynikach prac naukowych i działalności badawczej.
2. Innowacje organizacyjne - polegające na zmianie w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
zmianie organizacji pracy, czy organizacji zarządzania.
3. Innowacje procesowe - dotyczą wprowadzenia zmian w procesie produkcji, czy też procesie
świadczenia usług.
4. Innowacje marketingowe - dotyczą sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów i usług.
Są to na przykład nowe opakowania, nowe formy reklamy, czy nowe strategie cenowe.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020
Cel tematyczny :
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym
nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Nabór wniosków prowadzi – NCBR - www.ncbr.gov.pl
Konkurs podzielony na etapy: od 01.04 do 16.12.2019 r.

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub
eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:
dla mikro lub małego przedsiębiorcy: – 70% - badania przemysłowe;
– 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
dla średniego przedsiębiorcy: – 60% - badania przemysłowe;
– 35%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

Poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Celem działania jest realizacja dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla
rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.
Wsparcie kierowane jest na badania przemysłowe i prace rozwojowe - projekty
wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje
wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.gov.pl) prowadzi nabór wniosków
w terminach: od 15.03.2019 r. do 16.09.2019 r.

Poddziałanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
Celem działania jest: wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez
inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczorozwojowych przedsiębiorców.

Poziom dofinansowania: 25% do 70 % (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością
pomocy);

Nabór wniosków będzie prowadziło Ministerstwo Rozwoju (www.mr.gov.pl)
od 11 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje
Celem instrumentu jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.
1. Wsparcie udzielane jest na finansowanie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego
wyrobu, usługi, technologii, projektu wzorniczego dla MŚP, które jest realizowane przez
jednostki naukowe – I etap komponent usługowy;
2. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej
z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem
usługi zleconej jednostce naukowej – II etap komponent inwestycyjny.
Beneficjent - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Koszty kwalifikowane na projekt – w I etapie od 60 000 zł do 400 000 zł – do 85%
w II etapie 800 tys. zł – maksymalne dofinansowanie - 560 000 zł – do 70%
Nabór wniosków – od 20.03.2019 r. do 07.01.2020 r.(konkurs podzielony na rundy)
Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje

Poddziałanie 2.3.2 -Bony na innowacje
I etap - Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę
i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania.
Wiedza plus praktyka równa się sukces
Czynniki sukcesu:
 innowacyjność
 możliwość wdrożenia wyników na rynek

II etap - jeśli z sukcesem został zakończony I etapu Bonu na innowacje i jest zaakceptowany
przez PARP wniosek o płatność końcową. Można wdrożyć swój pomysł na innowację
technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową.

Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
 uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory
użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania
procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
albo
 realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym
postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy
unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego;
 Wnioski można składać elektronicznie od 04.03.2019 r. do 16.06.2019 r.;
www.poir.parp.gov.pl
Minimalna wartość kosztów kwal. projektu wynosi 10 tys. zł.; maksymalna - 1 mln zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Poddziałanie 2.3.5 -Design dla przedsiębiorców
Wsparcie udzielane MŚP na realizację projektów, których celem jest rozwój
przedsiębiorstwa-wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego,
dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.
Nabór wniosków prowadzi - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(www.parp.gov.pl)
od 4.03.2019 r. do 31. 05. 2019 r. (Konkurs podzielony na rundy)

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R
przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących
do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem
preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.poir.parp.gov.pl; tel. 22 432 89 91 93

Wnioski będą przyjmowane: od 25 marca 2019 do 31 października 2019.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji
o charakterze technologicznym
Instytucja ogłaszająca konkurs: Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl
Konkurs będzie podzielony na etapy:
Rozpoczęcie naboru wniosków 08.10. 2018 r. - zakończenie 26. 04. 2019 r.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322kredyt-na-innowacje-technologiczne-3/

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Na co ?
 Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych,
mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej
technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco
ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, towarów, procesów lub usług.
 Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności
przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub
nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została
wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.
 Max dofinansowanie – 6 mln zł; wkład własny – 25%; dofinansowanie dla woj. śląskiego 45%

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
1) zakup nieruchomości;
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
(z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
sektorze transportu);

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia;
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków;
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
nieopatentowanej wiedzy technicznej;
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich
części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;
7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje
i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii;

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Proces aplikowania o premię technologiczną
1.Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
2.Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa d
BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
3.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK
przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem
komercyjnym umowę kredytową.

4.BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
5.BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji
inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Poddziałanie 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP
poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej.
Na co: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji
oraz programach promocji o charakterze ogólnym.
Maksymalny % poziom dofinansowania: pomoc publiczna do 50%;
de minimis: średnie do 60%, małe do 75%, mikro do 85%;
Terminy naboru wniosków: od 25 luty 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.
Instytucja ogłaszająca konkurs: PARP www.parp.gov.pl

POIR Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac
rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe.
Dla kogo?
Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:
 jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) oraz jedna jednostka naukowa
Poziom dofinansowania:
 dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych,
 dla średniego przedsiębiorcy: 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych,
 dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych;
 dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowanych;
 Nabór wniosków: 29.11. 2018 r. do 28.02.2019 – wspólne przed. NCBR z woj. Śląskim

http://www.ncbr.gov.pl

POIR Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
.
Projekty aplikacyjne - obejmujące badania przemysłowe i/lub
eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja
złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców
 Nabór wniosków: 4 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

http://www.ncbr.gov.pl

STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł
STEP to inicjatywa skierowana przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcą realizować
projekty badawczo-rozwojowe, inwestować w innowacje, a mają niewielkie lub nie mają wcale
doświadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich oraz w przygotowywaniu takich projektów.
Aby skorzystać z instrumentu STEP, wystarczy sam pomysł oraz wstępna informacja
o planowanych działaniach i kosztach.
Więcej informacji: www.poir.gov.pl/step-skorzystaj
Jeśli pomysł wpisuje się w Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, ekspert wskazany przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju skontaktuje się z przedsiębiorcą celem ustalenia dalszego
postępowania.

Inne możliwości wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
1. Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach „Śląski Fundusz Pożyczkowy"
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?
Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na
terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.
RODZAJE POŻYCZEK:
• Pożyczka na bieżące wydatki
• Pożyczka na wydatki inwestycyjne
• Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (oprocentowanie 1% w skali roku, maksymalna
kwota do 1 mln zł).
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE: Fundusz Górnośląski S.A, ul. Sokolska 8, 40-086
Katowice, www.fgsa.pl, KONTAKT TELEFONICZNY: (32) 200 84 00, 201 00 12; (32) 201 00 13,
200 84 48

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
1. Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach „Śląski Fundusz Pożyczkowy"
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:
• zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych,
usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej
części,
• inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Preferencyjna pożyczka inwestycyjna stanowi pomoc de minimis i może być przeznaczona
na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim.

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
2. Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Minimalna kwota pożyczki 10.000 zł, max 234.000 zł. Okres spłaty do 60 miesięcy.
Oprocentowanie od 0,5 do 4,8%.
Ze środków pożyczki mogą być finansowane zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń,
narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury
technicznej bezpośrednio związane z celem realizowanego przedsięwzięcia, zakup
nieruchomości bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, rozbudowa,
adaptacja, modernizacja obiektów produkcyjno - usługowych, zakupy materiałów, surowców oraz
towarów handlowych.
Kontakt: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa
Tel./fax (34) 360 57 46 , kom. 609 980 444; www.arr.czestochowa.pl

Inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
Fundusze pożyczkowe współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowane w ramach
Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020
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3. FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020 - www.fgsa.pl
Realizowany jest w ramach działania 3.4 RPO WSL Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł
dofinansowania przedsiębiorczości
- Pożyczka na wsparcie udzielana jest w kwocie od 200.000 zł do 1.000.000 zł
- Pożyczka na rozwój udzielana jest w kwocie od 1.000.000 zł do 4.000.000 zł
oprocentowanie 0,5 do 4% ;
Pożyczka na wsparcie oraz pożyczka na rozwój są udzielane na warunkach preferencyjnych
i stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013
Kontakt: 32 200 84 44, 32 200 84 00, 32 201 00 12, 32 201 00 13
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Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA

4. Unijna Pożyczka Rozwój Śląska – https:TISE.PL/OFFERS/2415
Pożyczka rozwojowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł,
Pożyczka obrotowa: kwota od 50.000 do 200.000 zł,
Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł,
KONTAKT: 22/6360740 lub 517 420 746.
oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 1,6% w skali roku,
prowizja od udzielenia pożyczki w wysokości 0,6% od kwoty udzielonej pożyczki,
inne prowizje i opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji.
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5. ESIF SILESIA - PRSL Facility Bank Pekao S.A. –
(www.pekao.com.pl/MSP/kredyty_i_pozyczki/finansowanie_preferencyjne/esif_silesia/)
Bank Pekao S.A. oferuje preferencyjne kredyty inwestycyjne lub obrotowe dla MŚP prowadzących
działalność (zarejestrowanych) lub realizujących projekty na terenie województwa śląskiego.

Podstawowe warunki kredytu:
minimalny okres kredytu - 12 miesięcy,
maksymalny okres kredytowania - 10 lat,
maksymalna kwota kredytu - 17 250 000 PLN,
Kapitał kredytów w ramach programu ESIF SILESIA - PRSL Facility udzielanych przez Bank Pekao S.A. jest
finansowany w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020.

Kredyty w ramach programu ESIF SILESIA - PRSL Facility są nieoprocentowane w części
finansowanej ze środków tego programu - od części kapitału kredytów finansowanej ze
środków programu nie są pobierane opłaty i prowizje. Udzielenie kredytu w ramach programu
ESIF SILESIA - PRSL Facility wiąże się z przyznaniem kredytobiorcy pomocy de minimis.
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Fundusz gwarancyjny z dotacją na spłatę odsetek – Biznesmax
Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Jest udzielana przez BGK przy współpracy z bankiem kredytującym.
Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących projekty
wpływające na rozwój działalności gospodarczej firm, w tym związanych z wdrażaniem wyników
prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Może ona objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.
W ramach tej gwarancji istnieje możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu w
formie dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek.
www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/; tel. 22 522 91 91.
Przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta kredyt może otrzymać refundację zapłaconych odsetek obejmuje
max. okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu.
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Projekty realizowane przez ARR w Częstochowie w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL,
pt. „Szansa na lepsze zatrudnienie” oraz „ Nowa praca lepsza przyszłość”, które są
skierowane na aktywizację zawodową osób niepracujących pow. 30 rok życia.

Jakie korzyści dla przedsiębiorcy:
- szkolenia pracownika pod potrzeby danego przedsiębiorcy;
- staż - 6 miesięcy - stypendium, koszty przedsiębiorcy- (koszty materiałów zużywalnych,
wynagrodzenie opiekuna, odzież robocza, środki BHP = 5 tys. na uczestnika);

- w ramach subsydiowanego zatrudnienia – doposażenie stanowiska
18 000 zł w tym 4000 zł wkład przedsiębiorcy.
Realizacja projektów rozpocznie się 01.03.2019 r.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. http://www.arr.czestochowa.pl/

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,
działa w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
zlokalizowany jest: Częstochowa, Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1;
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl;
telefony: 34/3605687; 34/3245075; fax: 34/3605747
Punkt jest czynny:
w poniedziałki w godzinach 7.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie

Dziękuję za uwagę
Józef Wojtas
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Częstochowie
Sieć PIFE współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

