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Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.  

od 1 października 2012r., realizuje projekt  
pt. „Pożyczki dla przedsiębiorczych” 

 
 
Na realizację projektu pozyskano 20 mln PLN, które w formie 
mikropożyczek oraz bezpłatnego bloku szkoleniowo - doradczego trafią  
do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej firmy.  
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Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która: 
 
 zamieszkuje na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, 
 
 w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (podpisanie 

deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie posiadała zarejestrowanej 
działalności gospodarczej,  
 

 nie korzystała równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza  
ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz ze środków oferowanych w ramach POKL  
na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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Mikropożyczki: 
 

 maksymalna kwota  -  50 tyś. zł, 

 atrakcyjne oprocentowanie – 0,5% w skali roku, stałe, 

 okres spłaty – maksymalnie 60 miesięcy, 

 brak dodatkowych opłat i prowizji, 

 karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. 
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Mikropożyczka może być przeznaczona m.in. na: 
 

 nabycie środków trwałych (maszyn, samochodów), 

 przebudowę, modernizację i adaptację środków trwałych, 

 zakup towaru, 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych. 
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Zabezpieczenie mikropożyczki : 
 

 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) 

dodatkowo mi.in: 

 poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego, 
 oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu 

notarialnego, zgodnie z art. 777 kpc,  
 przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją 

praw z polisy ubezpieczenia,  
 ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do 

tożsamości/gatunku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 
 hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej 

wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 
 poręczenie funduszu poręczeń kredytowych. 
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Fakultatywny blok szkoleniowo - doradczy: 
 

Szkolenia podstawowe: 

 formalno- prawne aspekty prowadzenia działalności  
gospodarczej – 3h, 

 formy rozliczeń z US i ZUS – 9h, 
 zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej – 3h, 
 podstawy rachunkowości – 6h, 
 podstawy sporządzania biznes planu – 6h, 
 prawo cywilne w działalności gospodarczej – 3h.  
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Fakultatywny blok szkoleniowo - doradczy - cd: 
 

Doradztwo podstawowe: 

 6h indywidualnego doradztwa związanego z przygotowaniem 

wniosku o pożyczkę, w tym m.in. z tworzeniem biznes planu. 
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Fakultatywny blok szkoleniowo - doradczy - cd: 
 

Szkolenia rozszerzone  - dla osób, które podpiszą umowę pożyczkową: 

 negocjacje w biznesie  - 6h, 
 obsługa trudnego klienta – 6h, 
 e-commerce – 6h, 
 plan marketingowo-sprzedażowy – 6h, 
 profesjonalna windykacja należności- 6h, 
 tworzenie i obsługa stron internetowych – 6h. 
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Fakultatywny blok szkoleniowo – doradczy – cd: 
 

Wykonawcą usług szkoleniowo-doradczych, wybranym w drodze 

przetargu nieorganicznego jest  

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
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Etapy ubiegania się o mikropożyczkę:  
 
I KROK  

 złożenie formularza rekrutacyjnego, 

 podpisane deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

 

II KROK 

 złożenie wniosku o pożyczkę  wraz z załącznikami, w tym m.in. biznes planem, 
oświadczeniem majątkowym. 
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Pożyczki dla przedsiębiorstw  działających w obszarach 

inteligentnych specjalizacji 

 

 
Pożyczkobiorcy: 

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 siedziba/oddział i prowadzenie działalności na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, 

 zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami. 
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Pożyczki dla przedsiębiorstw  działających w obszarach 

inteligentnych specjalizacji - cd 

 

Dwie inteligentne specjalizacje: 

 branża ICT, w tym: budowa i wdrażanie zaawansowanego oprogramowania, 

systemów IT, przetwarzanie informacji, świadczenie usług ICT w oparciu  

o internet nowej generacji (w tym cloud computing), dostarczanie produktów 

multimedialnych, 

 branża urządzeń transportowych i automatyki przemysłowej, w tym: 

produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego, produkcja 

automatyki przemysłowej oraz kooperanci ww. producentów, jeżeli wykażą 

przynależność do łańcucha technologicznego produkcji. 
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Pożyczki dla przedsiębiorstw  działających w obszarach 

inteligentnych specjalizacji - cd 

 
Wartość i przeznaczenie pożyczki: 

 

 maksymalna kwota pożyczki 700 000 złotych, 

 pożyczka na zasadach pomocy de minimis, 

 wydatki inwestycyjne, w tym zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, adaptacja/modernizacja środków trwałych, 

zakup wyposażenia, budowa/dostosowanie zakładu, 

 realizacja projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Pożyczki dla przedsiębiorstw  działających w obszarach 

inteligentnych specjalizacji - cd 

 
Obowiązujące terminy: 

 

 maksymalna okres spłaty pożyczki  84 miesiące (7 lat), 

 karencja do 6 miesięcy, 

 decyzja w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji, 

 realizacja projektu do końca czerwca 2015 roku, 

 wydatki kwalifikowane najwcześniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę, 
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Pożyczki dla przedsiębiorstw  działających w obszarach 

inteligentnych specjalizacji - cd 

 
Koszty: 

 

 oprocentowanie pożyczki 1% w skali roku, stałe, 

 oprocentowanie dla branż nie mieszczących się w „inteligentnej specjalizacji”,  

2,76% - 4,95% w skali roku, 

 brak prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie pożyczki, wcześniejszą spłatę, 

 koszty ustanowienia zabezpieczeń zależne od proponowanej formy 

zabezpieczenia – ponosi pożyczkobiorca. 
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Pożyczki obrotowe 

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

 oprocentowanie pożyczki od 3,75% do 4,95% w skali roku, stałe, 

 maksymalna kwota pożyczki 120 000 złotych, 

 maksymalna okres spłaty pożyczki 36 miesięcy (3 lata), 

 karencja do 3 miesięcy, 

 decyzja w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji, 

 prowizja za udzielnie pożyczki od 0,5% do 1,0%, 

 koszty ustanowienia zabezpieczeń zależne od proponowanej formy 

zabezpieczenia – ponosi pożyczkobiorca. 
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Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne 

dostępne są w biurach projektu: 
 
 

 Toruń, ul. Włocławska 167, tel. 506 365 022 
 

Biura terenowe: 
 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11, tel. (52) 349 30 17 
 Grudziądz, ul. Sienkiewicza 22, tel. (56) 461 20 72 
 Włocławek, ul. Bechiego 2, pok.13, tel. (54) 231 55 79 

  
oraz na stronie: 

 

www.kpfp.org.pl 
 

http://www.kpfp.org.pl/
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Dziękuję za uwagę. 
 

Agnieszka Dzięcioł 
 

 


