
 

POŻYCZKA ROZWOJOWA POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA 

Dla kogo? Dla kogo? 

Pożyczka przeznaczona jest dla mikro i małych 
przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie województwa 
dolnośląskiego. 

Pożyczka przeznaczona jest dla mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
województwa dolnośląskiego, które odnotowały 
spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub 
usług w związku z epidemią wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Na jakich warunkach? Na jakich warunkach? 

1. Maksymalna wartość pożyczki: 

a) do 100 000,00 zł – dla mikro i małych 
przedsiębiorstw, 

2. Maksymalny okres spłaty - do 84 miesięcy, 

3. Oprocentowanie: 

a) preferencyjne od 1,35% w skali roku (na 
zasadach pomocy de minimis) dla mikro 
przedsiębiorstw, 

b) na warunkach rynkowych od 2,35% dla małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji. 

5. Wkład własny nie jest wymagany. 

6. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w 
spłacie kapitału. 

1. Maksymalna wartość pożyczki - 180 000,00 zł  

2. Maksymalny okres spłaty - do 60 miesięcy,  

3. Oprocentowanie: 

a) na warunkach rynkowych – od 2,35%, 

b) na zasadach korzystniejszych niż rynkowe z 
oprocentowaniem w wysokości od 0%, 

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji 

5. Wkład własny nie jest wymagany 

6. Finansujemy wydatki w kwotach brutto 

7. Możliwość udzielenia 12-miesięcznej karencji w 
spłacie kapitału 

8. Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat 
kapitałowo-odsetkowych 

NA JAKI CEL? NA JAKI CEL? 

Pożyczka może zostać przeznaczona na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i 
obrotowych, w tym:  

 inwestycji w sprzęt produkcyjny, 
nowoczesne maszyny i urządzenia, 

 zakup prac i materiałów budowlanych, 

 zakup środków transportu, 

 zakup, budowa, rozbudowa 
nieruchomości. 

Możliwość finansowania wydatków w kwotach 
brutto, bez względu na to czy przedsiębiorstwo 
ma prawną możliwość odzyskania naliczonego 
podatku VAT. 

 

Pożyczka może zostać przeznaczona na 
sfinansowanie stałych wydatków o charakterze 
cyklicznym, związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, w tym stałych 
wydatków zaległych na dzień składania wniosku o 
udzielenie Pożyczki płynnościowej, np.: 

 wynagrodzenia pracowników brutto, 
 składki na ubezpieczenia społeczne, 
 należne podatki, 
 czynsz, 
 opłaty za media (Internet, telefon, 

energia elektryczna, woda, wywóz 
śmieci), 

 ubezpieczenia, 
 spłaty rat leasingowych, 
 opłaty serwisowe, 
 abonamenty, 
 usługi księgowe, itp. 


