Planujesz rozwój firmy?
Masz innowacyjny pomysł?
Szukasz środków na jego realizację?
Weź pożyczkę unijną z projektu
„Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie”
RPO WiM 2014-2020!

POŻYCZKA
ROZWOJOWA
pożyczka - od 5 tys. do 1,5 mln zł
okres spłaty pożyczki do 8 lat
możliwość finansowania kapitału
obrotowego wspierającego realizowaną
inwestycję
możliwość karencji w spłacie kapitału –
do 12 miesięcy

POŻYCZKA
INWESTYCYJNA Z PREMIĄ
pożyczka - od 5 tys. do 1,5 mln zł
okres spłaty pożyczki do 8 lat
możliwość karencji w spłacie kapitału –
do 12 miesięcy
w stosunku do wybranych przedsięwzięć
możliwe jest uzyskanie premii (w postaci
subsydiowania odsetek)

Przyznanie pożyczki uzależnione jest od analizy ryzyka pożyczkobiorcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

POŻYCZKA ROZWOJOWA
DLA KOGO?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
działające na rynku nie dłużej niż 3 lata
i mające siedzibę/oddział na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego

POŻYCZKA INWESTYCYJNA
Z PREMIĄ
DLA KOGO?
mikro i małe przedsiębiorstwa mające
siedzibę/oddział na terenie województwa
warmińsko - mazurskiego

Dlaczego warto?
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
zwiększenie produktywności i innowacyjności
przedsiębiorstwa
zwiększenie zasięgu działania firmy
elastyczne formy zabezpieczeń
stałe, atrakcyjne oprocentowanie
szybkie, łatwe procedury
brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę

NA CO?
maszyny i sprzęt produkcyjny
nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne (TIK)
innowacje produktowe i procesowe
kapitał obrotowy wspierający realizowaną
inwestycję

NA CO?
maszyny i sprzęt produkcyjny
nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne (TIK)
innowacje produktowe i procesowe
wsparcie może obejmować inwestycje
zarówno w środki trwałe, jak i wartości
niematerialne i prawne

Gdzie zgłosić się po pożyczkę
unijną lub poręczenie?
Pożyczkę otrzymasz na jasnych i prostych
warunkach. Wystarczy, że zgłosisz się do
profesjonalnej instytucji finansowej
współpracującej z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, która przeprowadzi Cię przez całą
procedurę uzyskania wsparcia.

pożyczki

Lista instytucji finansujących na stronie pozyczkiunijne.bgk.pl
(w zakładce instytucje finansujące/województwo warmińsko-mazurskie)
Dowiedz się więcej na pozyczkiunijne.bgk.pl
Przyznanie pożyczki lub poręczenia uzależnione jest od analizy ryzyka pożyczkobiorcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

