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Projekt realizowany pod nazwą:  

490,5 mln zł 

Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa 

Poręczenia 

Pożyczka na Innowacje 

Wejście Kapitałowe 

Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana 

Pożyczka Płynnościowa 
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Pożyczka 
Płynnościowa 

• do 150 tys. zł (łącznie max 300 tys. zł)  
• okres finansowania do 5 lat 
• wakacje kredytowe – do 12 miesięcy 
• oprocentowanie:  

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (od 0%) 
• na warunkach rynkowych 
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Cel finansowania 
Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe i inwestycyjne,  
w tym np.:  
• Koszty wynagrodzeń pracowników,  
• spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp., 
• zatowarowanie, półprodukty, itp., 
• wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa i nieopłacone na dzień 

1 lutego 2020 r.,  
• bieżące raty pożyczek, kredytów, leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy 

leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzą ze środków EFSI,  
z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł 
pomocy krajowej lub zagranicznej.  

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (powiat: bytowskie, chojnicki, kartuski, człuchowski, 
kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski, m. Gdyni, m. Słupsk, m. Sopot) 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (woj. pomorskie bez Gdyni i Sopotu) 



Produkty  

Przedsiębiorstwa (inne produkty) 

Mikropożyczka – do 100 tys. zł  

1 

Pożyczka Rozwojowa – do 300 tys. zł 
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Pożyczka Inwestycyjna – do 1 mln zł Pożyczka Profilowana – do 1 mln zł 

Poręczenie 

3 4 
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Produkty  

Wejście kapitałowe – do 5 mln zł Pożyczka na innowacje – do 5 mln zł  

Komercjalizacja wiedzy 

1 2 

 kwota: od 200 tys. PLN do 5 mln PLN 
 okres JWK/ spłaty: do 120 miesięcy 
 Przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju:  

 przed dokonaniem pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku 
albo 

 prowadzące działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej 
komercyjnej sprzedaży,  

prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie 
województwa pomorskiego 
 Inwestycje przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową (B+R) wpisujące 

się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza realizowane na terenie woj. 
pomorskiego 

 



Więcej informacji:   
www.bgk.pl/pozyczki-unijne/ 
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Pożyczka 
Płynnościowa POIR 

• wysokość pożyczki: 25% obrotu lub 2x wynagrodzenia za 2019 r.  
• okres finansowania do 6 lat (karencja: do 6 miesięcy) 
• firma spłaca wyłącznie kapitał (oprocentowanie 0%) 
• zabezpieczenie do 100 tys. zł – weksel in blanco 
• wakacje kredytowe (wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące 
raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty) 
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Cel finansowania 
Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom, dotkniętym 
negatywnymi skutkami COVID-19, sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej 
działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Przeznaczenie:  
• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) 
• pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, 
• pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania 

infrastruktury, 
• zakup towarów, 
• zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. 

Aktualnie nabory wstrzymane. Aktualne informacje na: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/ 



Dziękujemy za uwagę 
 
Emilia Galas  
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Instrumentów Finansowych 
tel. 519 018 324 
 
www.pozyczkiunijne.bgk.pl 
 


