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Instrumenty finansowe w ramach RPO WP 2014-2020

1. Instrumenty finansowe w ramach RPO WP 2014-2020

 Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

 Pożyczka Termomodernizacyjna dla MŚP

 Pożyczka Termomodernizacyjna 

 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 Wejście kapitałowe

2. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

 Pożyczka na Rozwój Turystyki



266,97 mln zł

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach 1.3

Efektywność energetyczna przedsiębiorstwach 5.2

Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych 2.3

Efektywność energetyczna w sektorze 
mieszkaniowym 5.3.2

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej województwa 1.4.1

Logo projektu
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Wypromowanie projektu



Czym są pożyczki unijne?

 Pożyczki unijne stanowią alternatywę dla  
dotacji

 Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes,
ale także finansują inwestycje związane
z rewitalizacją, termomodernizacją
i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym

Dlaczego warto?

 Dostępność na rynku przez różne Instytucje 
Finansujące

 Trwała dostępność środków finansowych do 2023 
roku

 Niskie oprocentowanie

 Uzupełnienie oferty proponowanej przez
banki komercyjne

 Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu
i formalności



Kwota pożyczki

Okres finansowania

Dla kogo

karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Oprocentowanie

Opłaty, prowizje brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

do 1 000 000,00 zł

okres finansowania – maksymalnie do 84 miesięcy

oprocentowanie jest stałe w całym okresie 
finansowania i wynosi:
→ 0,5% w skali roku



Kto udziela pożyczek unijnych?

Instytucje Finansujące 

Instytucje Finansujące: TISE, FRP w Suwałkach, Fundusz Wschodni



Kwota pożyczki

Okres finansowania

Dla kogo

karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Oprocentowanie

Opłaty, prowizje brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

Pożyczka Termomodernizacyjna dla MŚP

do 1 000 000,00 zł

okres finansowania – maksymalnie do 120 miesięcy

oprocentowanie jest stałe w całym okresie 
finansowania i wynosi:
→ 0% w skali roku



Kto udziela pożyczek unijnych?

Instytucje Finansujące 

Instytucje Finansujące: PFRR, FRP w Suwałkach



Kwota pożyczki

Okres finansowania

Dla kogo

karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy

• spółdzielnie mieszkaniowe i ich związki 
oraz wspólnoty mieszkaniowe 

• towarzystwa budownictwa społecznego

Oprocentowanie

Opłaty, prowizje
Brak

Pożyczka Termomodernizacyjna 

do 2 500 000,00 zł

okres finansowania – maksymalnie do 180 miesięcy

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania 
i wynosi:
→ 0 % w skali roku



Kto udziela pożyczek unijnych?

Instytucje Finansujące 

Instytucje Finansujące: WFOŚiGW Białystok, Alior Bank 



Kwota pożyczki

Okres finansowania

Dla kogo

karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy

Oprocentowanie

Opłaty, prowizje brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

do 90 000,00 zł

okres finansowania – maksymalnie do 84 miesięcy

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania 
i wynosi:
→ 0,2% w skali roku

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

• osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat
• osoby bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat



Kto udziela pożyczek unijnych?

Instytucje Finansujące 

Instytucje Finansujące: FARR w Starachowicach



Wejście kapitałowe

Kwota finansowania

Okres finansowania

Dla kogo

do 1 000 000,00 zł

do 10 lat

MŚP w formie spółki kapitałowej: 
nowopowstałe (seed) lub start-up
z województwa podlaskiego



PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA



200 mln zł Wsparcie udzielane na obszarze 5 
województw Polski Wschodniej tj. 

podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, 
lubelskiego, podkarpackiego i 

świętokrzyskiego

Umowa z dnia 22 grudnia 2016r. Zawarta
pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
zarządzanie środkami wycofywanymi z
instrumentów zwrotnych, finansowanych
ze środków Działania 1.2 Instrumenty
inżynierii finansowej PO RPW 2007-2013

Tematyczna koncentracja wsparcia:  dla 
MŚP działających w branży turystycznej i 
okołoturystycznej

Strategia inwestycyjna „Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia – Turystyka” – kluczowe założenia
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Instytucji
Koordynującej, dotyczące instrumentu finansowego
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
działających w makroregionie

Projekt realizowany pod nazwą

Ma na celu zróżnicowanie i podniesienie jakości usług oraz 
wydłużenie sezonu turystycznego na obszarze Polski Wschodniej



Kwota pożyczki

Okres finansowania

Dla kogo

Oprocentowanie

Preferencje

do 500 000,00 zł

• oprocentowanie jest stałe w całym okresie 
finansowania i wynosi:
→ 1,87% w skali roku

Pożyczka na Rozwój Turystyki

• do 60 miesięcy
• do 84 miesięcy – przy wsparciu powyżej 250 000 zł, 

gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 
50% wartości pożyczki

• mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
• inwestycja, która dzięki pożyczce zostanie zrealizowana 

musi znajdować się na terenie Polski Wschodniej, tj. w 
województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, 
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim

Niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu 
własnego będą oferowane:
• obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego 

Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo;

• MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata 

https://greenvelo.pl/artykul/124/miejsca-przyjazne-rowerzystom


Kto udziela Pożyczek na Rozwój Turystyki?

Instytucje Finansujące 

1 2 3 4 5

Województwo 
lubelskie : 

Lubelska Fundacja 
Rozwoju 

Województwo 
podkarpackie:

Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
„MARR” S.A

Województwo 
świętokrzyskie:
Krajowe 
Stowarzyszenie 
Wspierania 
Przedsiębiorczości

Województwo 
warmińsko-mazurskie:

Działdowska Agencja 
Rozwoju S.A. 

Województwo podlaskie:

Fundusz Wschodni Sp. z o.o.



Dziękuję za uwagę

Marzena Szubzda
Biuro Regionalne w Białymstoku

ul. Świętojańska 12 A
15-082 Białystok
Marzena Szubzda
tel.: 85 74 85 250
tel. kom. 519 018 277
marzena.szubzda@bgk.pl
rpo.bgk.pl


