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Maksymalna kwota pożyczki do 10 000 000 PLN 7
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1. Czy z pożyczki mogę finansować działania, które umożliwią firmie sprzedaż naszego produktu na rynku niemieckim?

TAK – zasady udzielania Pożyczki Ekspansja przewidują wydatkowanie środków na: promocję firmy za granicą, research
potencjalnych rynków zbytu, udział w targach, przygotowanie dokumentacji ekspansyjnej i inne koszty związane
z rozwojem eksportu.

2. Czy środki finansowe z pożyczki można przeznaczyć na spłatę innego kredytu inwestycyjnego?

NIE – zasady udzielania Pożyczki Ekspansja wykluczają cel refinansowania ze środków jakichkolwiek pożyczek, kredytów
czy rat leasingowych.

3. Czy są obszary czy branże, które mają preferencje w uzyskaniu finansowania z Pożyczki Ekspansja?

TAK – przedsiębiorstwa, których PKD przyporządkowane są do obszarów Inteligentnych Specjalizacji Wielkopolski mają
preferencję w postaci niższego oprocentowania pożyczki.
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Maksymalna kwota pożyczki do 20 000 000 PLN 11
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1. Czy w ramach jednej umowy Pożyczki Regionalnej mogę finansować kilka kontraktów?

NIE – zasady udzielania Pożyczki Regionalnej wykluczają finansowanie kilku kontraktów w ramach jednej umowy
pożyczki.

2. Czy z pożyczki można sfinansować kontrakt, który realizowany jest poza województwem wielkopolskim?

NIE – jednym z kluczowych warunków uzyskania Pożyczki Regionalnej jest realizacja projektu opisanego w kontrakcie
w granicach obszaru województwa wielkopolskiego.

3. Czy podwykonawca zgłoszony na liście podwykonawców głównego kontrahenta zamówienia publicznego może
ubiegać się o Pożyczkę Regionalną?

NIE – Pożyczka Regionalna przeznaczona jest tylko dla MŚP, który jest bezpośrednią stroną kontraktu z zamówienia
publicznego, tak więc o produkt nie może ubiegać się podwykonawca.

4. Czy wnioskodawcą Pożyczki Regionalnej może być konsorcjum?

TAK – jeśli łącznie uczestnicy konsorcjum spełniają warunki definicji MŚP i będzie ono związane
z celem realizacji zamówienia publicznego, to jak najbardziej mogą ubiegać się o pożyczkę.
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Maksymalna kwota pożyczki do 2 000 000 PLN 15
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Pośrednik Finansowy udzielający Poręczenia Interwencyjnego COVID - 19:
20



Pośrednicy Finansowi 
udzielający Poręczenia:

21



maksymalna wartość poręczenia

1 mln zł

maksymalna stopa gwarancji

80%         100%
kredyty, pożyczki, 
leasing, factoring

poręczenia 
kontraktowe

maksymalny okres poręczenia

63-87 mies.
(zależy od typu poręczanej transakcji)

OPŁATY:

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie ze stosownym programem pomocowym wydanym w
celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

• na warunkach rynkowych

Zabezpieczenie: weksel in blanco (możliwość dodatkowych zabezpieczeń)
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Pośrednicy Finansowi udzielający Pożyczki Hipotecznej:
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OKRES SPŁATY

do 120 miesięcy (10 lat)
+ 12 miesięcy w ramach preferencji

OKRES KARENCJI

6 miesięcy
+ 6 miesięcy w ramach preferencji 

KWOTA POŻYCZKI

do 1 000 000 PLN

OPROCENTOWANIE

na warunkach rynkowych + min. 0,25 p.p.
bez dodatkowych 0,25 p.p. w ramach preferencji  

WARUNKI

- prowizja – równowartość do 2% pożyczki
- wkład własny – min. 10% wart. nieruchom.

%

LICZBA POŻYCZEK

max 2 pożyczki dla jednego 
Ostatecznego Odbiorcy 24



Pośrednicy Finansowi udzielający Pożyczki EKOenergetycznej:
25



KWOTA POŻYCZKI

do 1 000 000 PLN

%
OPROCENTOWANIE

równe stopie bazowej (0,15%)OKRES SPŁATY

120 miesięcy (10 lat)
+ 12 miesięcy w ramach preferencji

OKRES KARENCJI

12 miesięcy
+  6 miesięcy w ramach preferencji 

WARUNKI

- bez dodatkowych opłat i prowizji
- brak wkładu własnego

Pożyczka 
EKOenergetyczna
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Pośrednicy Finansowi
udzielający Pożyczki Obrotowej:
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KWOTA POŻYCZKI

do 400 000 PLN

OKRES SPŁATY

48 miesięcy (4 lata)
+ 12 miesięcy w ramach preferencji

OPROCENTOWANIE

na warunkach rynkowych + min. 0,5 p.p.
bez dodatkowych 0,5 p.p. w ramach preferencji  

%

WARUNKI

- bez dodatkowych opłat i prowizji
- brak wkładu własnego

OKRES KARENCJI

6 miesięcy
+  3 miesiące w ramach preferencji 28



Nadchodzące wydarzenia

Cykl warsztatów online dedykowany przedstawicielom JST
na co dzień mających kontakt z przedsiębiorcami
szukającymi informacji i pomocy w drodze do wejścia
na rynki zewnętrzne.

Działanie komplementarne do projektu realizowanego
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
pt. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach
samorządu terytorialnego (JST) Województwa
Wielkopolskiego”.

Realizacja: wrzesień/październik.
Zaproszenia do udziału zostaną wysłane wkrótce.
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