Pożyczka Ogólnorozwojowa II
Pożyczka Ogólnorozwojowa przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze
ogólnorozwojowym na terenie województwa pomorskiego.

Odbiorcy wsparcia:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące lub rozpoczynające prowadzenie
działalności gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego
•

Dostępna kwota
pożyczki i
okres spłaty :

•

* karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

•
•
Koszt pożyczki:

Przeznaczenie
pożyczki:

do 1,5 mln zł z okresem spłaty do 84 miesięcy okres spłaty zależy od wysokości
pożyczki)
do 6 m-cy* karencji w spłacie kapitału

•

od 6,41% w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i proponowanych zabezpieczeń
oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki *
od 1,9% do 2,9% prowizji za udzielenie pożyczki; prowizja potrącana jest w całości od
kwoty przyznanej pożyczki (wypłacie podlega kwota pożyczki pomniejszona o prowizję)
wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

* oprocentowanie od 01.07.2022; oprocentowanie rynkowe liczone według stopy
referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży
ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. lub komunikatu
zastępującego).
Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków o charakterze:
• inwestycyjnym – w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne lub
wyposażenie;
• inwestycyjno-obrotowym – powiązane z rozwojem działalności gospodarczej;
• obrotowym – tj. wszelkiego rodzaju wydatki, jakie musi ponieść Pożyczkobiorca w
celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej
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KONTAKT
Skontaktuj się z naszym doradcą w siedzibie lub jednym z naszych oddziałów, lub przyjdź na
bezpłatne konsultacje. Terminy konsultacji zamieszczone są na naszej stronie internetowej
www.pfp.gda.pl w zakładkach kontakt oraz aktualności.
Prowadzimy cykliczne konsultacje w Chojnicach, Gdyni, Lęborku, Malborku i Starogardzie
Gdańskim.

 Centrala
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33 (I piętro)
80-116 Gdańsk
pn. - pt. 8.00 - 16.00
tel: (58) 302 20 05
tel. kom. 601 140 209
e-mail: biuro@pfp.gda.pl

 o/ Tczew
ul. Obrońców Westerplatte 3
Dom Przedsiębiorcy pok. 13
83-110 Tczew
tel. kom. 607 927 167
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

 o/ Słupsk
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B lok.140B
76-200 Słupsk
tel. kom. 601 512 131
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

 o/ Kartuzy
Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy
tel. kom. 609 813 182
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

 o/ Bytów
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Podzamcze 34 pok. 114
77-100 Bytów
tel. kom. 609 818 301
e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

 o/ Wejherowo
ul. Jana III Sobieskiego 227 pok. 21-22
84-200 Wejherowo
tel. kom. 607 377 767
e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl
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