Zmieniamy Pomorze!
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w formie pożyczek
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
oraz z Programu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Gdańsk, 30.01.2019

Kilka słów
o Pomorskim Funduszu Pożyczkowym
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Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. powstał w 2004 r. z inicjatywy
Marszałka Województwa Pomorskiego. Województwo Pomorskie posiada
większościowe udziały w Spółce (84,68%).

Pozostali udziałowcy to Gminy miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska,
Chojnic i Malborka, Powiat Wejherowski, Agencja Rozwoju Pomorza SA,
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Kilka słów
o Pomorskim Funduszu Pożyczkowym

Głównym celem działania Pomorskiego
Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. jest
wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z sektora
MŚP oraz przedsięwzięć mających na celu
rozwój województwa pomorskiego poprzez
ułatwianie dostępu do finansowania dłużnego,
w drodze udzielania pożyczek m.in. na cele
związane z podejmowaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej, a także wspieranie
wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących
rozwojowi przedsiębiorczości, w tym również
w dziedzinie ekonomii społecznej.

Kilka słów
o Pomorskim Funduszu Pożyczkowym

Kapitał dla start-up’ów
• udział start-up’ów
w ilości wszystkich
udzielonych pożyczek
wyniósł 41,8% w latach
2015-217 oraz 47,0%
w 2018 r.

Rozwój przedsiębiorstw
• średniorocznie ponad
80% środków pożyczek
przeznaczanych jest
na cele inwestycyjne,
przyczyniając się
do budowy majątku
podmiotów
gospodarczych

Finansowanie obszarów
o niskim poziomie
aktywności gospodarczej
• w latach 2015-2018
ilość pożyczek
udzielonych podmiotom
prowadzącym
inwestycje poza
obszarem aglomeracji
Trójmiasta wyniosła
ponad 70% ilości
wszystkich udzielonych
pożyczek

Kilka słów
o Pomorskim Funduszu Pożyczkowym

Pomorski Fundusz Pożyczkowy w liczbach od początku działalności to:

ponad 5,8 tys. wspartych przedsięwzięć gospodarczych

prawie 316 mln zł przeznaczonych na pożyczki, głównie
dla przedsiębiorstw z sektora MŚP

22 umowy operacyjne realizowane w ramach Programów
Regionalnych oraz Programu Krajowego

Produkty pożyczkowe

Produkty pożyczkowe

Pożyczki dostępne w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.:
• Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej i budżetu państwa;
• Pożyczka na zatrudnienie, Pożyczka Turystyczna oraz Mała Pożyczka
z Programu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego;
• Pożyczka Kapitał na start. Mikropożyczki dla zakładających
działalność gospodarczą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;
• Pożyczka OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020; współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej i budżetu państwa.

Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa
z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców realizujących
przedsięwzięcie rozwojowe na terenie województwa
pomorskiego.

Mikropożyczka
Pożyczka Rozwojowa
Odbiorcy Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i realizujące
wsparcia: przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycje) na terenie województwa pomorskiego.
Maksymalna do 100.000 zł Mikropożyczka
kwota pożyczki: od 100.000 zł do 300.000 zł Pożyczka Rozwojowa
Maksymalny okres •
spłaty pożyczki:
•

do 60 m-cy, w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału
* karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

na warunkach rynkowych od 2,47% w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i
poziomu zabezpieczeń,
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji,
1,87% w przypadku start-up’ów tj. firm działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce,
Koszt pożyczki:
1,87% dla inwestycji na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
0,94% dla przedsiębiorstw spełniających łącznie dwa ww. kryteria,
• brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki,
• wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Mikropożyczka
Pożyczka Rozwojowa
Pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w celu:
• poprawy potencjału konkurencyjnego,
• poprawy zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
• zwiększenia produktywności.

Przeznaczenie
pożyczki:

Wskazane cele realizowane mogą być poprzez inwestycje związane m.in. z:
§ wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych,
organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
§ unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
§ modernizacją środków produkcji;
§ adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
§ wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.
Finansowany z pożyczki kapitał obrotowy musi być bezpośrednio związany z realizacją
przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 50% kwoty udzielonej
pożyczki). Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej
inwestycji możliwy jest do wysokości 10% kwoty udzielonej pożyczki.

Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej

Pożyczka na zatrudnienie do 300 tys. zł
z Program finansowanego ze środków
Województwa Pomorskiego
Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
na wsparcie procesu poszukiwania, pozyskania
i podniesienia kwalifikacji pracowników na terenie
województwa pomorskiego

Pożyczka na zatrudnienie
Odbiorcy Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą
wsparcia: na terenie województwa pomorskiego.
Maksymalna do 300.000 zł z zastrzeżeniem, że wykorzystanie jednostkowej pożyczki na pokrycie
kwota pożyczki: wydatków na rzecz 1 pracownika nie może przekroczyć 100.000 zł.
Maksymalny okres •
spłaty pożyczki: •
•
Koszt pożyczki: •
•
Planowane •
wsparcie: •

do 60 m-cy.
do 6 m-cy* karencji w spłacie kapitału
* karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
0,94% na warunkach pomocy de minimis
brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki,
wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.
6,3 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
co najmniej 55 wspartych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczka na zatrudnienie
Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z:
• poszukiwaniem i pozyskiwaniem pracowników, w tym: koszty usług firm
rekrutacyjnych, przygotowania i zamieszczania ogłoszeń o pracę;
• zatrudnieniem nowych pracowników i tworzeniem nowych stanowisk pracy, w
tym m.in. koszty badań wstępnych, wynagrodzeń z narzutami, wyposażenia;
organizacją płatnych praktyk, staży dla uczniów, studentów, absolwentów;
Przeznaczenie • podniesieniem kwalifikacji pracowników w tym: koszty szkoleń, kursów np.
pożyczki: językowych, studiów wyższych, podyplomowych;
• relokacją pracowników w tym koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania;
• otrzymywaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce;
• koszty związane z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych np.
wydatki na żłobki, przedszkola itp., koszty związane z wypoczynkiem pracowników i
ich rodzin lub pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracowników w tym: koszty
opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych.

Mała Pożyczka do 250 tys. zł
z Program finansowanego ze środków
Województwa Pomorskiego
Pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorców na
przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie
województwa pomorskiego z wyłączeniem części
Obszaru Metropolitalnego Gdańska – Gdyni – Sopotu.

Mała Pożyczka
Mikro i małe przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia rozwojowe objęte Małą
Pożyczką na terenie województwa pomorskiego, z wyłączeniem części Obszaru
Metropolitalnego Gdańska – Gdyni – Sopotu, tj. gmin miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot,
Odbiorcy
Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo,
wsparcia:
Władysławowo oraz gmin: Cedry Wielkie, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz
Gdański, Przywidz, Pszczółki, Przodkowo, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb,
Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo oraz Żukowo.
Maksymalna
do 250.000 zł
kwota pożyczki:
Maksymalny okres •
spłaty pożyczki:

do 60 m-cy, w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału
* karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Cele inwestycyjne lub inwestycyjno – obrotowe przyczyniające się do rozwoju
Przeznaczenie
przedsiębiorstwa, przy czym finansowanie kapitału obrotowego możliwe jest do
pożyczki:
wysokości 20% wartości pożyczki.

Mała Pożyczka
•
•

Koszt pożyczki:

•
•
•
Planowane
•
wsparcie:
•

na warunkach rynkowych od 2,47% w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i
poziomu zabezpieczeń,
1,87% w przypadku start-up’ów tj. przedsiębiorstw działających na rynku nie
dłużej niż 24 miesiące – na warunkach pomocy de minimis*
* w przypadku niespełnienia przez pożyczkobiorcę warunków umożliwiających
udzielenie pomocy de minimis finansowanie udzielane jest na warunkach
rynkowych
Uwaga: w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą startup liczony jest od dnia pierwszego wpisu danej osoby do CEIDG. Zawieszenie
działalności lub przekształcenie uznaje się za kontynuację działalności.
brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki,
wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.
6,6 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
co najmniej 75 wspartych mikro i małych przedsiębiorstw
co najmniej 19 wspartych start-up`ów

Obszary wykluczone z możliwości ubiegania się
o Małą Pożyczkę

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Pożyczka OZE
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pożyczka OZE przeznaczona jest na wsparcie wytwarzania
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Pożyczka OZE

w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Planowane
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. otrzyma prawie 60 mln zł z przeznaczeniem
wsparcie:
na Pożyczkę OZE ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
wnioski o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami będzie można składać jeszcze
Dostępność w I kwartale 2019 r.
pożyczki: nabór wniosków o pożyczkę będzie przebiegał w trybie ciągłym, szac. do końca
I kwartału 2022 r. lub do wyczerpania środków.
Wydatkowanie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu inwestora (odbiorcy wsparcia)
środków pożyczki: – nie później niż do 31.12.2023 r.

Pożyczka OZE
Inwestorzy (w tym przedsiębiorcy) chcący wybudować na terenie województwa
pomorskiego instalację wytwarzającą energię z OZE.
O pożyczkę OZE mogę ubiegać się m.in:

Odbiorcy
wsparcia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przedsiębiorcy: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
inne jednostki sektora finansów publicznych, nie wymienione powyżej,
przedsiębiorstwa energetyczne,
klastry energii,
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa
społeczne,
jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i
porozumienia,
organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół,
grupy producentów rolnych.

Pożyczka OZE
Przedsięwzięcia z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych,
przyczyniające się do zwiększenia zainstalowanych mocy OZE.
Instalacje, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną
(również energię elektryczną i cieplną w procesie kogeneracji) z nośników
odnawialnych wykorzystujące: biogaz, biomasę, słońce, energię ziemi oraz wodę.
Przeznaczenie W przypadku elektrowni wodnych wsparcie można uzyskać jedynie na ich
finansowania: modernizację.
Dopuszcza się wsparcie przebudowy lub rozbudowy dystrybucyjnej sieci
elektroenergetycznej, wyłącznie jako element wspieranego projektu OZE.
Podejmowane działania powinny wpisywać się we właściwy program ochrony
powietrza.
Przedsięwzięcie musi być prowadzone na terenie województwa pomorskiego.

Pożyczka OZE

Maksymalna kwota
pożyczki:

do 15 mln zł

Maksymalny okres do 15 lat
spłaty pożyczki:
do 24 m-cy* w zależności od wartości pożyczki, rodzaju odbiorcy wsparcia oraz jego
Karencja w spłacie
zdolności kredytowej
kapitału:
* karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
udział pożyczki OZE w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić 100%
Wkład własny
jego wartości, jednak w przypadku niektórych rodzajów inwestycji wkład własny
inwestora:
inwestora może być wymagany
jednorazowo lub w transzach w zależności od skali projektu (wartości pożyczki)
Uruchomienie
oraz rodzaju inwestycji
środków:

Pożyczka OZE
•

na warunkach rynkowych od 2,47% w skali roku w zależności od ratingu
przedsiębiorstwa i poziomu zabezpieczeń,
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji, z
zastosowaniem pomocy publicznej: pomoc de minimis lub pomoc wg Art. 40, 41 i
Koszt pożyczki:
49 GBER (tzw. wyłączenia blokowe)
od 0,5% w skali roku w przypadku spełnienie jednego kryterium preferencji,
od 0,25% w skali roku w przypadku spełnienia dwóch lub więcej kryteriów
preferencji
• 0% prowizji i opłat za udzielenie pożyczki
Preferowane będą przedsięwzięcia:
• wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz
zaopatrzenia w energię,
Preferencje: • wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i
systemów,
• zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów
cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych.

Działania
informacyjno – promocyjne

Oddziały Funduszu oraz miejsca konsultacji:

Bezpłatne konsultacje
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. dąży do zapewnienia jak
największej dostępności dla potencjalnych pożyczkobiorców. Oprócz
centrali w Gdańsku oraz sieci pięciu oddziałów (Bytów, Kartuzy,
Słupsk, Tczew, Wejherowo), sukcesywne poszerza możliwość
bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami poprzez prowadzenie
cyklicznych indywidualnych konsultacji.
Bezpłatne konsultacje prowadzone są w 9 punktach w Chojnicach,
Gdyni, Lęborku, Malborku, Pelplinie, Starogardzie Gdańskim i Ustce.
Łącznie w 2019 r. zaplanowanych jest ponad 180 konsultacji.

Oddziały Funduszu oraz miejsca konsultacji:

USTKA
1. Urząd Gminy Ustka
2. Centrum Integracji Społecznej w
Ustce

Oddział WEJHEROWO
GDYNIA
LĘBORK
Kaszubski Inkubator
Przedsiębiorczości STOLEM

Gdyńskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości

Oddział SŁUPSK
Słupski Inkubator
Technologiczny

Siedziba PFP
Oddział KARTUZY
Kartuskie Centrum Kultury

Oddział BYTÓW
Kaszubski Inkubator
Przedsiębiorczości

Oddział TCZEW
Dom Przedsiębiorcy
MALBORK

STAROGARD GDAŃSKI
1. Urząd Miasta w Starogardzie
Gdańskim
2. Starogardzki Klub Biznesu –
Związek Pracodawców

CHOJNICE
LPI FE w Chojnicach

Urząd Miasta w
Malborku
PELPLIN
Urząd Miasta i Gminy
Pelplin
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Kontakt
<Centrala
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33 (I piętro)
80-116 Gdańsk
pn. - pt. 8.00 - 16.00
tel: (58) 302 20 05
fax: (58) 307 51 25
e-mail: biuro@pfp.gda.pl
<o/ Słupsk
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B lok.140B
76-200 Słupsk
tel. kom. 601 512 131
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl
<o/ Bytów
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Podzamcze 34 pok. 114
77-100 Bytów
tel. kom. 609 818 301
e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

<o/ Tczew
ul. Obrońców Westerplatte 3
Dom Przedsiębiorcy pok. 12
83-110 Tczew
tel. kom. 607 927 167
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl
<o/ Kartuzy
Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy
tel. kom. 609 813 182
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl
<o/ Wejherowo
ul. 3 Maja 3 lok. 2
84-200 Wejherowo
tel. kom. 607 377 767
e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

Dziękuję za uwagę

