




Produkty finansowe Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

– atrakcyjna oferta dla sektora MŚP



O WFR

▪ Jesteśmy spółką z o.o. powołaną przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, której misją jest działanie na rzecz rozwoju naszego
regionu.

▪ Realizujemy zadania na rzecz Województwa Wielkopolskiego
w zakresie zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi
w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów inżynierii
finansowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013 (JEREMIE i JESSICA).

▪ Wspieramy za pomocą instrumentów finansowych rozwój
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
rozwój obszarów miejskich oraz projekty z zakresu efektywności
energetycznej.

▪ Podejmujemy działania promujące województwo wielkopolskie jako
region atrakcyjny dla inwestorów i sprzyjający aktywności
gospodarczej, w szczególności poprzez działania w ramach ekspansji
zagranicznej.



CYKL SPOTKAŃ BIZNESOWYCH DLA MŚP „DOING BUSINESS IN…”

1. Meksyk, Brazylia, Oman: 14.06.2018 r.

2. Panama, Paragwaj, Argentyna: 26.09.2018 r.

3. Tajwan, Indie, Kazachstan: 29.10.2018 r.

4. Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar: 27.11.2018 r.

5. Kanada, Gwatemala, Urugwaj: 12.12.2018 r.

6. Gruzja: 12.02.2019 r.

7. Bułgaria, Rumunia, Węgry: 11.04.2019 r.

8. Chiny, Japonia, Singapur: 4.07.2019 r.

9. Azerbejdżan, Armenia, Iran: 11.09.2019 r.

10. Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia: 15.11.2019 r.

11. Afryka (Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Kenia): 10.12.2019 r.

12. ASEAN: 23.06.2020 r., on-line

Wspieramy ekspansję zagraniczną wielkopolskich MŚP



Wspieramy ekspansję zagraniczną wielkopolskich MŚP

…pierwsza nasza 
konferencja online 
w czasie pandemii 
COVID-19

ponad 280 
oglądających



Sukcesy WFR

Ekspansja zagraniczna wielkopolskich firm

Pan Mirosław Michalak, 
Dynamic Biogas

Kalifornia/ USA
Pani Danuta i Pan Paweł Garbarek, 

Garden Spot

Gruzja, Oman

…Drewex Wielkopolska Sp.j.
Pan Jacek Baer i Pan Damian Czarnecki



Wspieramy ekspansję zagraniczną MŚP

„Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie. 
Kierunek Wschód: Ukraina”
partnerzy wydarzenia:

4 grudnia

11 grudnia

„Wielkopolski biznes: Kierunek Azja 2020”
partnerzy wydarzenia: 

REJESTRACJA: wydarzenie@wfr.org.pl



Wsparcie finansowe WFR

WSPARCIE MŚP WDRAŻANE 
BEZPOŚREDNIO 

WSPARCIE MŚP WDRAŻANE POŚREDNIO 
PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 

POŻYCZKA 
EKSPANSJA

POŻYCZKA 
REGIONALNA

WSPARCIE DLA MIKRO -, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

PORĘCZENIE
POŻYCZKA 

PŁYNNOŚCIOWA

POŻYCZKA 
OBROTOWA

POŻYCZKA 
EKOENERGETYCZNA

POŻYCZKA 
HIPOTECZNA

PORĘCZENIE
INTERWENCYJNE 

COVID-19



Pożyczka Ekspansja



Pożyczka Ekspansja 

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ Z NASZEJ POŻYCZKI?

▪ Działania inwestycyjne obejmujące zarówno infrastrukturę produkcyjną,
jak i informatyzację przedsiębiorstwa czy też wdrożenie innowacyjnych
technologii.

▪ Zakup lub dzierżawę nieruchomości.

▪ Zakup środków transportu oraz zakup pozostałych środków trwałych.

▪ Zakup surowców, materiałów i towarów oraz bieżące koszty funkcjonowania firmy.

▪ Koszty współpracy z pośrednikami ułatwiającymi rozwój na zagranicznych rynkach
zbytu.

▪ Inwestycje w kapitał ludzki, na przykład pozyskanie wykwalifikowanych
pracowników ze znajomością specyfiki interesującego nas, zagranicznego rynku
zbytu.



Pożyczka Ekspansja 

W RAMACH NASZEJ OFERTY ZAPEWNIAMY:

Wysoką kwotę 
pożyczki

od 0,5 do 10 mln 
PLN

Długi okres spłaty 
nawet do 15 lat 

Finansowanie 
brutto

Karencję 
w  spłacie 

kapitału nawet 
do 24 miesięcy 

Brak opłat 
i prowizji 

Niskie i stałe 
oprocentowanie 

od 1,29% 



Pożyczka Regionalna



Pożyczka Regionalna 

W RAMACH NASZEJ OFERTY ZAPEWNIAMY:

Wysoką kwotę 
pożyczki

od 0,5 do 20 mln 
PLN

Długi okres spłaty 
nawet do 20 lat

(dostosowany do 
projektu) 

Karencję 
w spłacie kapitału

Brak opłat
i prowizji

Niskie i stałe 
oprocentowanie 

od 1,29% 



Pożyczka Regionalna

* jednostka samorządu terytorialnego 
/ jednostka budżetowa / spółka komunalna

JST/

JB/ SK*

MŚP 
(Wykonawca)

Zamówienie publiczne

Pożyczka 
Regionalna Cesja wierzytelności 

wynagrodzenia 
(na zabezpieczenie)

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
bezpośrednio na rzecz WFR: 
– nie stanowi zobowiązania 

kredytowego JST/JB/SK



ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIA DLA POŻYCZKI EKSPANSJA I POŻYCZKI REGIONALNEJ:

▪ Ustanawiane na minimum 130% wartości Pożyczki

▪ Obligatoryjne formy:
▪ weksel własny in blanco wystawiony przez Ostatecznego Odbiorcę wraz z deklaracją wekslową,

opatrzony klauzulą „bez protestu”;

▪ cesja wierzytelności z umowy zamówienia publicznego (dotyczy tylko Pożyczki Regionalnej).

▪ Pozostałe przykładowe formy zabezpieczenia:
▪ hipoteka na nieruchomości Ostatecznego Odbiorcy;
▪ hipoteka na nieruchomości innego podmiotu trzeciego wraz z aktem notarialnym o dobrowolnym poddaniu

się egzekucji z tej nieruchomości na podstawie art. 777 §1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego;
▪ poręczenie wekslowe, poręczenie na zasadach KC;
▪ gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja Skarbu Państwa lub innego podmiotu publicznego;
▪ przelew wierzytelności na zabezpieczenie, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo

do rachunku bankowego;
▪ przystąpienie do długu;
▪ zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie;
▪ inne dopuszczone przepisami prawa w zależności od typu projektu, wysokości wsparcia,

charakteru przedsiębiorstwa, ryzyka projektowego itd.



Pożyczka Płynnościowa 

Pośrednicy Finansowi udzielający Pożyczki Płynnościowej:



Poręczenie Interwencyjne COVID - 19

Pośrednik Finansowy udzielający Poręczenia Interwencyjnego COVID - 19:



Poręczenie

Pośrednicy Finansowi 
udzielający Poręczenia:



ISTOTA PORĘCZENIA

Istota Poręczenia

WSPARCIE PORĘCZENIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP 
DYSTRYBUOWANE PRZEZ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 

ROLA WIELKOPOLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 
WYNIKAJĄCYCH Z UDZIELONYCH JEDNOSTKOWYCH PORĘCZEŃ 

ZA ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP
(W FORMIE REPORĘCZENIA)

POŚREDNIK 
FINANSOWY 

(Fundusz 
Poręczeniowy)

MŚP



Pożyczka Hipoteczna

Pośrednicy Finansowi udzielający Pożyczki Hipotecznej:



Pożyczka EkoEnergetyczna

Pośrednicy Finansowi udzielający Pożyczki EkoEnergetycznej:



Pożyczka Obrotowa 

Pośrednicy Finansowi
udzielający Pożyczki Obrotowej:



Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  

Grafiki i zdjęcia: 
www.flaticon.com

www.unsplash.com
www.freepik.com

www.iconfinder.com
https://pixabay.com/pl

https://www.canva.com/

http://www.flaticon.com/
http://www.unsplash.com/
http://www.freepik.com/
http://www.iconfinder.com/
https://pixabay.com/pl






Warunki pożyczki

• maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 000,00 zł,

• oprocentowanie od 2,11%,

• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 48 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

• brak wkładu własnego,

• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,

• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,

• minimum formalności,

• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej minimum 0,5 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy

stopa procentowa wynosić będzie od 2,11%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa

procentowa wynosić będzie od 5,11%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Cel finansowania

Środki pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie

kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez

Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, w tym podatku

od towarów i usług.

Odbiorcami wsparcia w postaci Pożyczki Obrotowej są mikro

i małe przedsiębiorstwa, które posiadają na terenie

województwa wielkopolskiego siedzibę lub oddział.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie

Pożyczki Obrotowe.

Projekt opiewa na kwotę 8 421 052, 63 zł z czego 8 mln zł

stanowi wkład z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Kwota

ponad 421 tys. zł to wkład własny Funduszu Regionu

Wałbrzyskiego.



Warunki pożyczki

• maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 000,00 zł,

• oprocentowanie od 2,11%,

• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 48 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

• brak wkładu własnego,

• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,

• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,

• minimum formalności,

• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej minimum 0,5 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy

stopa procentowa wynosić będzie od 2,11%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa

procentowa wynosić będzie od 5,11%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Warunki Pożyczki Obrotowej

• maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 000,00 zł,

• oprocentowanie od 1,29%,

• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 48 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

• brak wkładu własnego,

• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,

• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,

• minimum formalności,

• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej

stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej

minimum 0,5 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,79%.

Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie

od 4,79%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.



Warunki pożyczki

• maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 000,00 zł,

• oprocentowanie od 2,11%,

• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 48 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

• brak wkładu własnego,

• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,

• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,

• minimum formalności,

• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej minimum 0,5 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy

stopa procentowa wynosić będzie od 2,11%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa

procentowa wynosić będzie od 5,11%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Obszary preferencji

Obszar Strategicznej Interwencji (OSI): „Miasta średnie tracące dotychczasowe

funkcje społeczno-gospodarcze” (tj. 7 miast: Gniezno, Koło, Konin, Piła,

Pleszew, Turek, Złotów) oraz OSI: „Obszary zagrożone trwałą marginalizacją”

(tj. 13 gmin: Babiak, Chodów, Czajków, Drawsko, Jastrowie, Lipka, Okonek,

Olszówka, Osieczna, Przedecz, Wapno, Wieleń i Wierzbinek), wyznaczonych

na poziomie krajowym i ujętych w Strategii rozwoju województwa

wielkopolskiego do 2030 roku.

Preferencje związane pożyczkami polegają na:

• wydłużeniu karencji w spłacie maksymalnie o 3 miesiące, przy czym

karencja nie wydłuża okresu spłaty

• wydłużeniu okresu spłaty maksymalnie o 12 miesięcy od momentu

jej uruchomienia,

• braku dodatkowej odpłatności.

Preferencje mogą występować łącznie w ramach jednej pożyczki.



Warunki pożyczki

• maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 000,00 zł,

• oprocentowanie od 2,11%,

• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 48 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

• brak wkładu własnego,

• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,

• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,

• minimum formalności,

• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej minimum 0,5 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy

stopa procentowa wynosić będzie od 2,11%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa

procentowa wynosić będzie od 5,11%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Zabezpieczenie spłaty

Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuj się obligatoryjnie

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co

najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

• poręczenie wekslowe osób trzecich,

• przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

• hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

• depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru

w funduszu inwestycyjnym,

• przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,

• inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej

pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska

nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga

małżonków.



Warunki pożyczki

• maksymalna kwota pożyczki wynosi 400 000,00 zł,

• oprocentowanie od 2,11%,

• okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 48 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

• brak wkładu własnego,

• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,

• nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,

• minimum formalności,

• krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej oraz dodatkowej marży wynoszącej minimum 0,5 p.p. Dla firm działających powyżej 12 miesięcy

stopa procentowa wynosić będzie od 2,11%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa

procentowa wynosić będzie od 5,11%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Kontakt

Fundusz RegionuWałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15

58-300Wałbrzych

tel.: +48 74 66 44 810

e-mail: biuro@frw.pl

pn., śr., pt. – czynne w godz. 7:30 – 15:30

wt., czw. – czynne w godz. 9:30 – 17:30

woj. dolnośląskie

Biuro Regionalne FRW

ul. Św.Michała 43

61-119 Poznań

tel.: 61 62 33 163

e-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl

pn., śr., czw., pt. – czynne w godz. 8:00 – 16:00

wt. – czynne w godz. 9:30 – 17:30

woj. wielkopolskie





Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A
Poznań, 27.11.2020 r. 

„Pożyczka Hipoteczna 

wsparcie na zakup nieruchomości”



Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.



Działalność Spółki w województwie wielkopolskim

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z

siedzibą w Nowej Rudzie działa w województwie

wielkopolskim od 2016 roku.

W tym czasie Agencja udzieliła wielkopolskim MŚP

ponad 300 pożyczek na kwotę ponad 44 mln zł.

Od września 2020 roku, Spółka jest także operatorem

Pożyczki Hipotecznej, udzielanej w ramach środków

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.



Pożyczka Hipoteczna – Ostateczni Odbiorcy

Beneficjentem pożyczki są mikro, małe i średnie

przedsiębiorstwa, które najpóźniej w dniu podpisania

umowy pożyczki posiadają siedzibę / oddział (KRS)

lub stałe / dodatkowe miejsce prowadzenia

działalności (CEIDG) i w sposób ciągły oraz

zorganizowany prowadzą działalność na terenie

województwa wielkopolskiego.



Pożyczka Hipoteczna – podstawowe parametry

• Przeznaczenie pożyczki – zakup nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa

wielkopolskiego, wykorzystywanych i zajmowanych na cele bezpośrednio związane z

prowadzoną działalnością gospodarczą,

• Maksymalna kwota pożyczki – 1.000.000,00 zł; jeden MŚP może otrzymać maksymalnie

dwie pożyczki, jednak nie więcej niż 1.200.000,00 zł,

• Maksymalny okres finansowania pożyczki – do 10 lat (120 miesięcy); w przypadku

MŚP z tzw. obszarów preferencji do 11 lat (132 miesiące),

• Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału, przy czym w okresie karencji odsetki są

spłacane na bieżąco – 6 miesięcy; w przypadku MŚP z obszarów preferencji 12 miesięcy,

• Oprocentowanie – minimalnie 1,54% w skali roku (stopa bazowa KE + 1,25 p.p. marży),

• Minimalna wielkość udziału własnego Przedsiębiorcy – 10% wartości nieruchomości,

• Prowizja – 1%.



Pożyczka Hipoteczna – wykluczenia

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie:

a) wydatków wcześniej dofinansowanych z innych źródeł pomocy krajowej /

unijnej,

b) innych celów niż zakup nieruchomości,

c) nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność związana m.in. z

importem lub produkcją alkoholu, papierów, broni czy gier losowych,

d) nieruchomości przeznaczonych do dalszego obrotu lub zakupionych w celu

przygotowania do dalszej odsprzedaży,

e) nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe,

f) nieruchomości wykazanych w ewidencji jako leśne, rybackie lub sakralne,

g) nieruchomości obciążonych prawem dożywocia, odkupu lub służebności

osobistej,

h) gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, w którym okres użytkowania

wieczystego jest krótszy niż okres obowiązywania pożyczki + 10 lat,

i) nieruchomości wykazanych w ewidencji jako rolne.



Pożyczka Hipoteczna – zabezpieczenie

1. Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel

własny pożyczkobiorcy in blanco oraz hipoteka ustanowiona na zakupionej z

kwoty pożyczki nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

dla nieruchomości zabudowanych. Dodatkowo, Fundusz ma możliwość

zażądania dodatkowego zabezpieczenia w jednej form przewidzianych

Regulaminem oraz uzgodnionej z klientem:

•poręczenie wekslowe,

•poręczenie wg prawa cywilnego, w tym poręczenie krajowych instytucji

poręczeniowych,

• inna hipoteka,

• sądowy zastaw rejestrowy,

• blokada środków na rachunku bankowym,

• przelew wierzytelności,

• ubezpieczenie pożyczki,

• gwarancja bankowa,

• inne.

2. Wymienione w ust. 1 formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane

łącznie.



Pożyczka Hipoteczna – procedura

1. Złożenie wniosku przez klienta wraz ze wszystkimi załącznikami do

siedziby Agencji lub jednego z pośredników.

2. Ocena formalna wniosku pożyczkowego; ewentualne uzupełnienie

braków.

3. Ocena ekonomiczno – merytoryczna wniosku pożyczkowego –

wydanie decyzji w sprawie złożonego wniosku.

4. W przypadku pozytywnej decyzji – ustalenie terminu podpisania

umowy, podpisanie umowy.

5. Podpisanie przez klienta umowy kupna – sprzedaży nieruchomości

wraz z jednoczesnym ustanowieniem zabezpieczenia.

6. Wypłata środków.

Zgodnie z Regulaminem czas wydania decyzji od momentu złożenia

kompletnego wniosku wynosi maksymalnie miesiąc.

Procedura na żadnym z etapów nie wymaga wizyty w Nowej Rudzie.



Instytucje Współpracujące

W zakresie obsługi klientów oraz Pożyczkobiorców:

1. Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o, 64-100 Leszno, ul.

Geodetów 1.,

2. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, 64-

000 Kościan, ul. Dworcowa 1.

3. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu

Gostyńskiego, 63-800 Gostyń, ul. 1 Maja 13/3.

4. Turecka Izba Gospodarcza, 62-700 Turek, ul. Kaliska 47.

W zakresie udzielania poręczeń:

1. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z

o.o., 63-800 Gostyń, ul. Rynek 6.



Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

Wałbrzych, 21.08.2013.

www.agroreg.com.pl

www.dolny-slask.pl

www.pozyczki-wielkopolska.pl

www.pozyczki-lubuskie.pl

wojtek@agroreg.com.pl

512 737 216, 74 872 70 43

Dziękuję Państwu za uwagę

Wojciech Wnętrzak

Specjalista ds. usług

Informacyjno - finansowych

Agencji Rozwoju Regionalnego

„AGROREG” S.A.

http://www.agroreg.com.pl/
http://www.dolny-slask.pl/
http://www.pozyczki-wielkopolska.pl/
mailto:wojtek@agroreg.com.pl




Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Pożyczka 
EKOenergetyczna

Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich (PIFE)

Konin



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 

posiadające siedzibę/oddział lub stałe miejsce wykonywania 

działalności na  terenie województwa wielkopolskiego,

których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania 

na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza.

Ostateczny Odbiorca



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

✓ Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach

przemysłowych;

✓ Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych

w procesach przemysłowych;

✓ Wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne,

w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych

źródłach energii

✓ Modernizacja energetyczna budynków należących do Ostatecznych

Odbiorców

Typy przedsięwzięć



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

✓ Budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)

✓ Budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej

powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji,

poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz

oszczędność energii cieplnej,

✓ Zakup nowych niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej;

✓ Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw 

alternatywnych. 

Typy przedsięwzięć



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

✓ Maksymalna wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi 1 000 000,00 PLN.

✓ Oprocentowanie od 0,29% w skali roku (pomoc de minimis)

✓ Okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat) od momentu

jej uruchomienia (z wyłączeniem pożyczek udzielanych na warunkach preferencyjnych)

✓ Karencja w spłacie kapitału może wynieść 6 miesięcy od dnia jej

uruchomienia (do 12 m-cy dla pożyczek udzielanych na warunkach preferencyjnych).

Korzyści:



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

✓ Inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, w których

wyznaczono obszary przekroczeń zanieczyszczeń powietrza, o których mowa

w „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza

✓ Inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej – preferencja dotyczy

przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej, w efekcie realizacji

których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25%

w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Obszary Preferencji:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Ul. Zakładowa 4

tel. 63/ 245 30 95

www.arrkonin.org.pl

http://ekoenergetyczna.arrkonin.org.pl/

Dane teleadresowe

http://www.arrkonin.org.pl/


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Sieć Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Oferta Sieci Punktów Informacyjnych



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

• LPIFE  w Pile 

ul. Grunwaldzka 2, Piła 

• LPIFE w Nowym Tomyślu 

ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl

• LPIFE w Lesznie 

ul. Kościuszki 4b, Leszno 

• LPIFE w Koninie

ul. Zakładowa 4, Konin

• LPIFE w Kaliszu 

ul. Rumińskiego 2, Kalisz

Struktura Sieci Punktów Informacyjnych



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Oferta Sieci Punktów Informacyjnych



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Klienci

✓ przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na rozwój firmy,

✓ osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,

✓ osoby poszukujące szkoleń współfinansowanych ze środków
europejskich,

✓ JST, szkoły, uczelnie,

✓ studenci poszukujący informacji do prac zaliczeniowych,
dyplomowych.

Oferta Sieci Punktów Informacyjnych



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomocy Technicznej 2014-2020 

Dziękujemy za uwagę

PUNKT INFORMACYJNY 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH W KONINIE

przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel.: 63 240 85 35, 63 249 31 02

email: konin.fe@wielkopolskie.pl





„Poręczenie – zabezpieczenie zobowiązań 
wielkopolskich przedsiębiorców"

Aneta Karkosz
Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o.

27.11.2020r. 



Wspieramy MŚP od 2002r.

Udziałowcy: BGK, 33 JST, 
2 stowarzyszenia gospodarcze

JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

CEL: PARTNER DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW W ZARESIE 

POZYSKIWANIA FINANSOWANIA

Kto może skorzystać?

MIKRO MAŁY ŚREDNI

PRZEDSIĘBIORCA 
Z WIELKOPOLSKI

ORAZ POWIATY: GÓROWSKI, 
WSCHOWSKI, TRZEBNICKI I 

MILICKI



UDZIAŁOWCY – WSPARCIE DLA MŚP

Miasto Leszno
150 udziałów w SFPK

tj. 1 500 000,00 zł

-> Wartość udzielonych poręczeń kredytów/pożyczek łącznie ponad 58 mln zł, 
co przełożyło się na pozyskanie finansowania w kwocie ponad 130 mln zł.                     

-> udzielono poręczeń wadialnych w kwocie prawie 4 mln zł 

Gmina Śmigiel posiada 
15 udziałów w SFPK

tj. 150 000 zł



www.fundusz.gostyn.pl

Inwestycje z poręczeniem 
wadialnym SFPK 

na rzecz Zamawiających 
z Miasta Leszna
i Gminy Śmigiel

na kwotę

złotych

ponad 19 mln



www.fundusz.gostyn.pl

źródło: UM Leszno

Rewitalizacja terenów zieleni w Lesznie wraz 
z budową pomnika Armii Krajowej

-> wartość inwestycji  - 650 tys. zł 
-> dofinansowanie projektu przez MON - 400 tys. zł
-> wadium SFPK  - 6 tys. zł 



www.fundusz.gostyn.pl

źródło: UM Leszno

Budowa ul. Granicznej w Lesznie

-> wartość inwestycji  - 1,6 mln zł 
-> wadium SFPK  - 30 tys. zł 



www.fundusz.gostyn.pl

źródło: UM Leszno

źródło: Gmina Śmigiel

Rozpoczęcie realizacji w formie „zaprojektuj i 
wybuduj” zadania pn.: Przebudowa drogi 
gminnej nr 590036P Poladowo-Morownica
-> wartość inwestycji - 3,1 mln zł 
-> dofinansowanie zewnętrzne - 2 mln zł 
-> wadium SFPK – 50 tys. zł 

Przebudowa przepompowni wody w Karminie
-> wartość inwestycji - 922 tys. zł 

-> wadium SFPK - 20 tys. zł



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI
PORĘCZENIA

największy limit 
poręczeniowy

w WIELKOPOLSCE

93 750 000 ZŁ



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA

KREDYTY / POŻYCZKI 
INWESTYCYJNE

KREDYTY / POŻYCZKI 
OBROTOWE

TRANSAKCJE 
LEASINGOWE

GWARANCJE 
BANKOWE

WADIUM

NAEŻYTE WYKONANIE 
UMOWY



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA KREDYTY / POŻYCZKI 
INWESTYCYJNE

• Max. kwota poręczenia:  1 mln zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 60 - 80%
• Max. okres: 60 / 84 m-ce 



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA KREDYTY / POŻYCZKI 
INWESTYCYJNE

• Max. kwota poręczenia:  1 mln zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 60 - 80%
• Max. okres: 60 / 84 m-ce 

Wykluczenia m.in.:
• Nieruchomość do obrotu

• inwestycja nie związana z działalnością
• Podwójne finansowanie 

ZAPEWNIAMY WERYFIKACJĘ TELEFONICZNĄ  



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA KREDYTY / POŻYCZKI 
INWESTYCYJNE

• Max. kwota poręczenia:  1 mln zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 60 - 80%
• Max. okres: 60 / 84 m-ce 
• BEZPŁATNIE / pomoc de minimis

Wykluczenia m.in.:
• Nieruchomość do obrotu

• inwestycja nie związana z działalnością
• Podwójne finansowanie

ZAPEWNIAMY WERYFIKACJĘ TELEFONICZNĄ  

PRZY WYKLUCZENIU 
OFERTA STANDARD

JEDNORAZOWA PROWIZJA



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA
KREDYTY / POŻYCZKI 

OBROTOWE
Gwarancje bankowe

• Max. kwota poręczenia:  500 tys. zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 60 - 80%
• Max. okres: 36 m-ce 



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA
KREDYTY / POŻYCZKI 

OBROTOWE
Gwarancje bankowe

• Max. kwota poręczenia:  500 tys. zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 60 - 80%
• Max. okres: 36 m-ce 

Wykluczenia m.in.:
• Podwójne finansowanie

• Wytwarzanie produktów tytoniowych, napojów 
alkoholowych, obrót materiałami wybuchowymi

ZAPEWNIAMY WERYFIKACJĘ TELEFONICZNĄ  



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA
KREDYTY / POŻYCZKI 

OBROTOWE
Gwarancje bankowe

• Max. kwota poręczenia:  500 tys. zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 60 - 80%
• Max. okres: 36 m-ce 

Wykluczenia m.in.:
• Podwójne finansowanie

• Np. wytwarzanie produktów tytoniowych, 
napojów alkoholowych, obrót materiałami 

wybuchowymi

ZAPEWNIAMY WERYFIKACJĘ TELEFONICZNĄ  

PRZY WYKLUCZENIU  LUB 
INNYCH PARAMETRACH

OFERTA STANDARD
JEDNORAZOWA 

PROWIZJA



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA
KREDYTY / POŻYCZKI 

OBROTOWE I INWESTYCYJNE
Gwarancje bankowe



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA Transakcje Leasingowe 

• Max. kwota poręczenia:  1 mln zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 80%
• Max. okres: 84 m-ce 



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA Transakcje Leasingowe 

• Max. kwota poręczenia:  1 mln zł 
• Max. poziom zabezpieczenia: 80%
• Max. okres: 84 m-ce 



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA

WADIUM

• Max. kwota linii:  500 tys. zł / 1 mln zł
• Linia aktywna 12 m-cy



JESTEŚMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
PROJEKT WFR - REPO

POŻYCZKI PORĘCZENIA
NALEŻYTE 

WYKONANIE UMOWY 
PZP

PLANOWANE PARAMETRY PNWU:
• Max. kwota linii:  1 mln zł
• Linia aktywna 12 m-cy

Oferta skierowana dla klientów startujących w przetargach 
publicznych zgodnie z PZP !!!
Już wkrótce w SFPK…



MÓWIĄ O NAS LICZBY

17 940 000 zł 
wartość objętych udziałów

8,3 tys. umów
ilość udzielonych poręczeń

760 mln zł 
wartość udzielonych poręczeń 



WSPÓŁPRACA SFPK

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. działa 
w systemach ogólnokrajowych tj.

Krajowe Stowarzyszenie 
Funduszy Poręczeniowych

Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o.



SFPK W CZOŁOWCE FUNDUSZY

Nieprzerwanie wysoka pozycja SFPK 
w ogólnopolskim rankingu KSFP 



SFPK W CZOŁOWCE FUNDUSZY 2019

3



SFPK W CZOŁOWCE FUNDUSZY 2019

Poręczając 68 pożyczek obrotowych 
na kwotę ponad 7,1 mln zł

I 
miejsce

wg ilości i wartości udzielonych poręczeń 
do pożyczek obrotowych

Najlepszy wynik w Polsce!



Wnieśliśmy prawie 800
poręczeń wadialnych

III 
miejsce

wg liczby udzielonych 
poręczeń wadialnych

SFPK W CZOŁOWCE FUNDUSZY 2019



PODSUMOWUJĄC:

Przedsiębiorco PAMIĘTAJ!!!
• Starasz się o kredyt / pożyczkę
• Startujesz w przetargach
• Starasz się o leasing

Jesteśmy 
TWOIM 

partnerem 

!



KONTAKT

Rynek 6 info@fundusz.gostyn.pl

63-800 Gostyń www.fundusz.gostyn.pl 

tel./fax.  (65) 572 36 33 /SFPK.GOSTYN

http://www.facebook.com/SFPK.GOSTYN



