Rozwiń swoją firmę przy wsparciu Funduszy
Europejskich.

Elbląg, 06.04.2017r.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE
FINANSOWE ?

Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, Tel. 89 521 12 79/89
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY
działa w strukturach WMARR S.A. w Olsztynie od ponad 13 lat
i jest pozabankowym źródłem finansowania przedsięwzięć
realizowanych przez sektor Mikro i MŚP. Kapitał funduszu pochodzi
z dokapitalizowania przez Samorząd Województwa, budżet państwa
oraz dofinansowania ze środków unijnych i wynosi blisko 50 mln zł.

RFP udziela pożyczek mikro, małym i średnim
przedsiębiorcom mającym siedzibę lub inwestującym na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także
rozpoczynającym działalność gospodarczą.
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• Do tej pory Agencja udzieliła MŚP blisko 900
pożyczek na kwotę blisko 92 mln zł.
• Dzięki inwestycjom realizowanym przy
wsparciu finansowym z Funduszu, w regionie
powstają nowe podmioty gospodarcze, tworzone są
nowe miejsca pracy, wdrażane są innowacyjne
technologie.
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RODZAJE POŻYCZEK
Inwestycyjna

Obrotowa

•zakup środków trwałych, takich
jak:

•zakup środków obrotowych
przez przedsiębiorcę:

•grunty,

•rozpoczynającego działalność
gospodarczą,

•budowle, budynki, lokale
•obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

•maszyny, urządzenia, narzędzia,
wyposażenie
•środki transportu,
•inne ruchomości,
•zakup wartości niematerialnych i
prawnych
•zakup usług obcych np.:
•robót: budowlanych, remontowych,
montażowych i instalacyjnych,
•usług projektowych, usług:
doradztwa specjalistycznego,
sporządzania ekspertyz,
przeprowadzania badań i analiz,
usług szkoleniowych i promocji.

•podejmującego się realizacji
nowego przedsięwzięcia w związku
z rozwojem działalności,
•dokonującego zmiany profilu/
rozszerzenia/zwiększenia
działalności w związku z jej
rozwojem.
•(dotyczy to wyłącznie
przedsiębiorców mających siedzibę
na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego)
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Inwestycyjno-obrotowa
•kaucje,
•zaliczki,
•opłaty franczyzowe itp.,
•pod warunkiem, że ich zwrot

przeznaczony zostanie na spłatę
pożyczki lub na dalszy rozwój
firmy.

Parametry pożyczki:
Kwota pożyczki

Okres spłaty
Okres karencji w
spłacie kapitału
Kwota zaangażowania
wobec jednego podmiotu

Wymagany wkład
własny

• do 300 000 zł
• Do 7 lat (84 miesięcy)
• do 6 miesięcy
• do 1 000 000 zł
• min. 20%
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WKŁAD WŁASNY
• 20% wkład własny może być wniesiony w formie

pieniężnej i/lub rzeczowej,
• maksymalnie do roku przed datą złożenia
wniosku o udzielenie pożyczki i nie później, jak
w dniu wypłaty pożyczki.
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KOSZTY POŻYCZKI
 Oprocentowanie pożyczki jest stałe i obecnie wynosi: stopa
bazowa 1,83% + marża od 0,6% (oprocentowanie
minimalne 2,43% - maksymalne 5,83%) w skali roku
 Prowizja za zawarcie umowy pożyczki
 0,5% kwoty udzielonej pożyczki ze spłatą do 36 miesięcy
 1,0% kwoty udzielonej pożyczki ze spłatą powyżej 36
miesięcy
 Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty
pożyczki, tj. wpis od ustanowienia hipoteki, zastawu, prowizja
od udzielonego poręczenia cywilnego przez FPK.
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OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI
Pożyczkobiorca
może
rozpocząć
realizację
przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o
udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może
finansować wyłącznie wydatki poniesione lub do
poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia
wniosku o udzielenie pożyczki.
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WYPŁATA POŻYCZKI
 Następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zawarcia
umowy pożyczki,
 Jednorazowo lub maksymalnie w 3 transzach poprzez
przekazanie środków na:
– rachunek bankowy pożyczkobiorcy, jako refundacja
poniesionych przez pożyczkobiorcę wydatków, lub
– rachunek bankowy kontrahenta pożyczkobiorcy, jako
forma zapłaty za zobowiązania pożyczkobiorcy wynikające
z realizacji przedsięwzięcia.
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RODZAJE ZABEZPIECZEŃ
Wartość zabezpieczenia stanowi minimum 100% wartości pożyczki
Poza wekslem „in blanco" pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową zabezpieczeniem
pożyczki może być:
1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych o udokumentowanych,
regularnych dochodach,
2. poręczenie cywilne osób fizycznych lub prawnych o udokumentowanych, regularnych
dochodach,
3. poręczenie cywilne współpracujących z WMARR S.A. w Olsztynie Funduszy Poręczeń
Kredytowych:
a) Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w Nidzicy (poręczenie do 80%),
b) Działdowska Agencja Rozwoju S.A. (poręczenie do 80%),
c) Warmińsko – Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie
(poręczenie do 60%),
4. zastaw rejestrowy / przewłaszczenie majątku ruchomego wraz z cesją praw z umowy
ubezpieczenia,
5. hipoteka na nieruchomości,
6. inne formy zabezpieczenia.
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Zaletą pożyczek udzielanych przez RFP jest :
• stała stopa procentowa obowiązująca przez cały okres spłaty
pożyczki,
• niska prowizja – maksymalnie 1% wartości pożyczki,
• indywidualne, elastyczne podejście do klienta,
• brak prowizji za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę,
• brak opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki,
• finansowanie kosztów przedsięwzięcia w kwotach brutto.
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JAK STARAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ ?

.
• wniosek o udzielenie pożyczki

• informacja nt. planowanego przedsięwzięcia
• sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy i okres bieżący
• zaświadczenia o niezaleganiu – ZUS, US
• zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
• opinia o rachunku bankowym
• proponowane zabezpieczenie pożyczki
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PROCES POZYSKANIA ŚRODKÓW Z TYTUŁU POŻYCZKI

Wniosek o
pożyczkę

Decyzja

Zawarcie umowy o
pożyczkę

Ustanowienie
zabezpieczenia
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Wypłata
pożyczki

TWÓJ POMYSŁ +
NASZA WIEDZA
= SUKCES

Dziękuję za uwagę
Marcin Kozon
– specjalista ds. monitoringu i windykacji należności RFP
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