


Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

PFP Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu. Powstał w 2004
roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego w celu:

 wspierania lokalnej przedsiębiorczości, mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw,

 oferowania przedsiębiorcom dostępu do finansowania
zwrotnego w postaci pożyczek ze środków Unii Europejskiej,
Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa.

Udziałowcy: Województwo Pomorskie (84,68% udziałów), 
Gminy Miast Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska, Chojnic, 
Malborka, Powiat Wejherowski, Agencja Rozwoju Pomorza SA 
oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. 



Pomorski Fundusz Pożyczkowy - partner w biznesie

• zawsze blisko przedsiębiorców: centrala w Gdańsku, sieć pięciu 
oddziałów (Słupsk, Kartuzy, Bytów, Tczew, Wejherowo) 

• wysoki standard działania: wdrożenie system zarządzania jakością 
oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji 

• wiodący pośrednik finansowy; nagroda Banku Gospodarstwa 
Krajowego za wyróżniającą się realizację projektu
JEREMIE w woj. pomorskim (2013 r.) 
co trzecia pożyczka z Inicjatywy JEREMIE udzielona 
została przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.  



Dlaczego warto skorzystać z pożyczek PFP?

PFP to ponad 5.000 udzielonych pożyczek, z czego prawie 1.500

z Inicjatywy JEREMIE.

Około 40% klientów to star-up’y – podmioty działające na rynku nie
dłużej niż 24 miesiące.

korzystne warunki finansowania, nabór ciągły 

mniej restrykcyjne formy zabezpieczeń 

krótka procedura, ograniczone formalności 

szybkie uruchomienie środków (decyzja w 2 tygonie)

dostęp dla startujących w biznesie, firm nowych



Etapy przyznania pożyczek PFP

złożenie 
wniosku 

pożyczkowego

analiza i 
akceptacja 

wniosku

podpisanie 
umowy 

pożyczki, 
uruchomienie 

środków

udokumentowanie 
wydatkowania 

celu, spłata 
pożyczki

Na każdym etapie ubiegania się o pożyczkę przedsiębiorcy oraz 
osoby wnioskujące o jej udzielenie objęci są opieką doradcy 
klienta.

Bezpłatne wsparcie doradcy klienta obejmuje m.in.:

- pomoc w wypełnieniu wniosku i wymaganych dokumentów, 

- doradztwo co do optymalnego doboru finansowania z 
dostępnych produktów, 

- poszukiwanie najbardziej korzystnych form zabezpieczeń 
pożyczki.



Pożyczka PFP – obszary preferencji w stosunku 
do kredytu komercyjnego 

korzystne oprocentowanie - już od 1% w skali roku 

brak prowizji za udzielenie pożyczki  

karencja w spłacie kapitału nawet do 12 m-c

okres  finansowania do 5 lat 

różnorodne formy zabezpieczenia pożyczki



Pożyczki na preferencyjnych warunkach dostępne są z
dwóch programów:

• PO KL 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

Kapitał na start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą

• Województwa Pomorskiego, zastępującego Inicjatywę JEREMIE

Pożyczki „Na Start” dla zakładających działalność gospodarczą oraz mikro i 
małych przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące

Pożyczki „Inwestycyjne” dla mikro i małych przedsiębiorstw działających

na rynku ponad 24 miesiące na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej



Pożyczka Kapitał na start 

Program PO KL 2007-2013 finansowany ze środków Unii Europejskiej



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program PO KL Kapitał na start 

Cel: 

• finansowanie zakupu towarów obrotowych oraz bieżących wydatków w
ramach rozpoczynanej działalności gospodarczej, w tym działania
promocyjne

• zakup środków trwałych oraz wyposażenia wykorzystywanego w
prowadzonej działalności gospodarczej

• budowa, modernizacja, adaptacja obiektów produkcyjnych, usługowych i
handlowych, a także koszty związane z najmem tych obiektów: czynsz,
kaucja

Dla kogo: 

• osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym absolwenci,
osoby bezrobotne, osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie
posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program PO KL Kapitał na start - charakterystyka

POŻYCZKA KAPITAŁ NA START

przeznaczenie 

mikropożyczki dla przedsiębiorców 
zakładających  działalność gospodarczą 
na dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny, obrotowy, 
inwestycyjno – obrotowy 

kwota maksymalna 50 000 zł

oprocentowanie nominalne 2,75%

prowizja 0%

maksymalny okres spłaty 
60 miesięcy                                                                                                                  

w tym do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program PO KL Kapitał na start – zasady udzielania

Wniosek o pożyczkę może złożyć każdy zainteresowany należący do
grupy objętej Programem, bez konieczności rejestracji firmy na etapie
ubiegania się o pożyczkę.

Krok I – złożenie formularza rekrutacyjnego oraz podpisanie deklaracji
uczestnictwa w projekcie

Krok II – wypełnienie dokumentów związanych z ubieganiem się o pożyczkę,
w tym wniosku, Biznes Planu, oświadczenia majątkowego, oświadczenie o nie
zaleganiu w US, ZUS, oświadczenie de minimis / wniosek o udzielenie de
minimis

Przyznane środki należy wydatkować i udokumentować w ciągu 180 dni.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej musi nastąpić najpóźniej w dniu
podpisania umowy pożyczki. Możliwość rejestracji działalności po
otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia pożyczki.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program PO KL Kapitał – przykład 

kwota pożyczki 50.000 zł

nominalne roczne oprocentowanie 2,75%

okres spłaty pożyczki 60 m-cy

okres karencji w spłacie kapitału 12 m-cy

kwota odsetek przez cały okres trwania umowy (60 m-c) ok. 4.230 zł

miesięczna rata w okresie karencji (12 m-cy) ok. 115 zł

miesięczna rata, obejmująca kapitał i odsetki po okresie karencji ok. 1101 zł

0% prowizji za udzielenie pożyczki 

brak dodatkowych opłat i prowizji

decyzja w 14 dni od złożenia dokumentów



Pożyczka „Na Start”

Pożyczka „Inwestycyjna”

Projekt WP finansowany ze środków Województwa Pomorskiego 



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Projekt WP Pożyczka „Na Start” 

Cel: 
• finansowanie inwestycji polegających m.in. na budowie, modernizacji,

adaptacji obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych

• tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy

• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
(innowacja na poziomie przedsiębiorstwa)

• zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaturę, w tym zakup
środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą i celem realizowanego przedsięwzięcia

Dla kogo: 
• mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na

terenie województwa pomorskiego, działający na rynku nie dłużej niż
24 miesiące

• osoby planujące założenie działalności gospodarczej (konieczność
rejestracji i rozpoczęcia działalności przed podpisaniem umowy
pożyczki)



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Projekt WP Pożyczka „Na Start” - charakterystyka

POŻYCZKA „NA START”

przeznaczenie 

finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych
mikro lub małego przedsiębiorcy, działającego nie dłużej niż 
24 m-c, prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego
inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie województwa 
pomorskiego 

kwota maksymalna 100 000 zł

oprocentowanie nominalne 1,0% - 2,0%

prowizja 0%

maksymalny okres spłaty 
60 miesięcy                                                                                                                  

w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Projekt WP Pożyczka „Na Start” – zasady udzielania

Pożyczka przeznaczona jest dla start-up’ow.
Wniosek o pożyczkę może złożyć każdy zainteresowany rozpoczęciem
działalności gospodarczej oraz mikro, małe przedsiębiorstwo działające na
rynku nie dłużej niż 24 miesiące, prowadzące działalność na terenie
województwa pomorskiego.

Ubieganie się pożyczkę składa się z jednego etapu.
Dokumenty związane z ubieganiem się o pożyczkę obejmują m.in. Wniosek,
Biznes Plan, oświadczenie majątkowe, oświadczenie o nie zaleganiu w US,
ZUS, oświadczenie de minimis / wniosek o udzielenie de minimis.

Przyznane środki należy wydatkować i udokumentować w ciągu 90 dni.
Pożyczkobiorca zobligowany jest do uczestniczenia w badaniach związanych z
postępami w Projekcie poprzez udział w ankietach ewaluacyjnych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej musi nastąpić najpóźniej w dniu
podpisania umowy pożyczki. Możliwość rejestracji działalności po otrzymaniu
pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia pożyczki.



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Projekt WP Pożyczka „Na start” - przykład 

kwota pożyczki 100.000 zł
nominalne roczne oprocentowanie 1%
okres spłaty pożyczki 60 m-cy

Wariant A: brak karencji w spłacie kapitału

kwota odsetek przez cały okres trwania umowy (60 m-c) ok. 2.560 zł
miesięczna rata obejmująca kapitał i odsetki ok. 1709 zł

Wariant B: 6 m-cy karencji w spłacie kapitału

kwota odsetek przez cały okres trwania umowy (60 m-c)ok. 2.800 zł
miesięczna rata w okresie karencji (6 m-cy) ok. 83 zł
miesięczna rata obejmująca kapitał i odsetki ok. 1895 zł

0% prowizji za udzielenie pożyczki 

brak dodatkowych opłat i prowizji

decyzja w14 dni od złożenia dokumentów



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Projekt WP Pożyczka „Inwestycyjna” 

Cel: 

• finansowanie inwestycji polegających m.in. na budowie, modernizacji,
adaptacji obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych

• tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy

• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
(innowacja na poziomie przedsiębiorstwa)

• zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaturę, w tym zakup
środków transportu bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą i celem realizowanego przedsięwzięcia

Dla kogo: 

• mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na
terenie województwa pomorskiego, działający na rynku dłużej niż 24
miesiące



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Projekt WP Pożyczka „Inwestycyjna” - charakterystyka

POŻYCZKA INWESTYCYJNA

przeznaczenie 

finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych
mikro lub małego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność 
gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą 
finansowaniu na terenie województwa pomorskiego 

kwota maksymalna 300 000 zł

oprocentowanie nominalne 2,0% - 3,0%

prowizja 0%

maksymalny okres spłaty 
60 miesięcy                                                                                                                  

w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału



Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

– założenia programu



Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – założenia programu

Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy 

Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje 

Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne

• pożyczka na innowacje – 24,1 mln EUR 

Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa 

Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne

• mikropożyczka – 8,3 mln EUR

• pożyczka rozwojowa – 12,4 mln EUR 

• pożyczka inwestycyjna – 8,1 mln EUR 

• pożyczka profilowana – 5,6 mln EUR



Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) 

ISP 1: Technologie offshore i portowo – logistyczne 

ISP 2: Technologie interaktywne w środowisku nasyconym 

informacyjnie 

ISP 3: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, 

dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie 

ISP 4: Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych

i okresu starzenia 

http://pomorskie.eu/-/inteligentne-specjalizacje-pomorza



Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy 

POŻYCZKA NA INNOWACJE – ZAŁOŻENIA INSTRUMENTU FINANSOWEGO

typ projektu  

• wyłączne obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza       
• służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów,

procesów produkcyjnych, lub zmierzające do wdrożenia wyników 
B+R do działalności gospodarczej                                      

• zasadniczo na poziomie VII-IX TRL 
• preferowane technologie ekoefektywne

ograniczenia, limity

• nie może obejmować wyłącznie etapu pierwszej produkcji     
• zakup i wdrożenia B+R tylko, gdy prowadzone są prace rozwojowe
• finansowanie infrastruktury B+R i aparatury badawczej tylko, gdy 

istnieje plan prac w zakresie B+R

odbiorcy ostateczni
przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, w szczególności 
MMŚP rozpoczynające i rozwijające działalność B+R

wartość pożyczki 200 tys. - 5 mln zł 

okres finansowania do 10 lat 

oprocentowanie co do zasady niższe od rynkowego 



Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa 

POŻYCZKA PROFILOWANA – ZAŁOŻENIA INSTRUMENTU FINANSOWEGO

typ projektu  

• przedsięwzięcia inwestycyjne związane z poszerzeniem rynku 
zbytu, nowymi lub znacząco ulepszonymi jakościowo produktami,
zwiększające produktywność i pozycję konkurencyjną firmy (ISP) 

• technologie ekoefektywne i informacyjno – technologiczne 
(preferowane obszary ISP) 

preferencje 

•  projekty ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym 
na wzrost eksportu 

• obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 

odbiorcy ostateczni
małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie dysponujące 
potencjałem do ekspansji 

wartość pożyczki 300 tys. – 1 mln zł

okres finansowania do 7 lat 

oprocentowanie co do zasady niższe od rynkowego 



Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa 

POŻYCZKA INWESTYCYJNA – ZAŁOŻENIA INSTRUMENTU FINANSOWEGO

typ projektu  

• przedsięwzięcia zwiększające potencjał konkurencyjny ,   
produktywność, ofertę produktową oraz zdolność do 
rozszerzania działalności 

• m.in. wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych, informatycznych,  organizacyjnych, 
ekoefektywnych, wyposażanie, doposażenie stanowisk pracy  

preferencje 

• ukierunkowane na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym
lub ofertowym 

• inwestycje związane z powstaniem trwałych miejsc pracy 
• przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju 

odbiorcy ostateczni mikro i małe przedsiębiorstwa, działające na większą skalę

wartość pożyczki 300 tys.  - 1 mln zł 

okres finansowania do 7 lat 

oprocentowanie rynkowe lub niższe od rynkowego (obszary preferencji)



Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa 

MIKROPOŻYCZKA I POŻYCZKA ROZWOJOWA – ZAŁOŻENIA INSTRUMENTU 

typ projektu  

• zwiększające potencjał konkurencyjny firm, zdolność 
do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi, 
zwiększające produktywność 

• m.in. nowe rozwiązania produkcyjne, technologiczne, 
informatyczne , organizacyjne, ekoefektywne, 
unowocześnienie wyposażenia, modernizacja środków trwałych 

preferencje 

•  inwestycje realizowane na obszarach o niskim poziomie 
aktywności gospodarczej 

• mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy działające nie dłużej niż 
dwa lata 

odbiorcy ostateczni mikro i małe przedsiębiorstwa 

wartość pożyczki 
do 100 tys. zł (mikropożyczka)

100 – 300 tys. (pożyczka rozwojowa) 

okres finansowania do 5 lat 

oprocentowanie rynkowe lub niższe od rynkowego (obszary preferencji)



Doradcy klienta PFP Sp. z o.o. 

Centrala Gdańsk 
Grażyna Żal 
tel. kom. 792 082 800
gzal@pfp.gda.pl   

o/ Tczew 
Leszek Madeja Ewa Stojałowska 
tel. kom. 601 140 209 tel. kom 607 927 167
lmadeja@pfp.gda.pl estojalowska@pfp.gda.pl

o/ Słupsk o/ Kartuzy 
Sławomira Łukowska Małgorzata Rychert
tel. kom 601 512 131 tel. kom. 609 813 182
slukowska@pfp.gda.pl mrychert@pfp.gda.pl 

o/ Bytów o/ Wejherowo, dyżury Lębork 
Martyna Rozgońska Marcin Piasecki 
tel. kom. 609 818 301 tel. kom 607 377 767
mrozgonska@pfp.gda.pl mpiasecki@pfp.gda.pl 



Zapraszamy do składania wniosków 

ul. Szara 32-33
80-116 Gdańsk

tel. 58 302 20 05

e-mail: biuro@pfp.gda.pl 
www.pfp.gda.pl


