
Załącznik nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych 
z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Metryka produktu Pożyczka obrotowa 

Lp
.

Pożyczka obrotowa

A. Parametry ogólne

A1. Odbiorca ostateczny
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedziby lub prowadzący
działalność gospodarczą w województwie podlaskim

A2. Kwota pożyczki

Maksymalnie  50%  rocznych  przychodów  przedsiębiorstwa  za  ostatni
rozliczony rok (PIT, CIT) jednak nie więcej niż 1 mln zł.
W przypadku braku przychodów za ostatni rozliczony rok maksymalnie
50% prognozowanych przychodów w pełnym pierwszym roku prognozy,
jednak nie więcej niż 500 tys. zł. 
Przedsiębiorstwa nieposiadające obowiązku składania rocznej deklaracji
PIT, CIT maksymalnie 50 tys. zł.

A3.
Przeznaczenie 
(cel finansowania)

Kapitał na finansowanie ogólnych potrzeb przedsiębiorstwa, związanych 
z jego działalnością bieżącą (finansowanie wydatków bieżących)

A4. Okres spłaty
do 60 miesięcy  

A5.
Wymagany udział 
własny pożyczkobiorcy

Brak

B. Parametry kosztowe i warunki spłaty

B1. Oprocentowanie

Na  warunkach  rynkowych  –  na  poziomie  odpowiedniej  stopy
referencyjnej  ustalonej  przez  pośrednika  finansowego  zgodnie  ze
stosowaną  przez  pośrednika  metodyką  oceny  ryzyka  oraz  
z  uwzględnieniem  zaleceń  wynikających  z  Komunikatu  Komisji  
w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych1 

B2. Prowizje 
Brak  prowizji,  ewentualne  wynagrodzenie  pośrednika  finansowego
pochodzi w całości z wynagrodzenia za zarządzanie, ustalonego w drodze
konkurencyjnego przetargu

B3. Zasady spłaty Według decyzji PFR sp. z o.o. lub pośrednika finansowego

C. Zabezpieczenia

C1. Podstawowe Weksel własny in blanco

C2. Dodatkowe
Według decyzji PFR sp. z o.o. lub pośrednika finansowego – zgodnie ze
stosowaną metodyką zabezpieczania pożyczek

D. Inne – organizacyjne

D1. Zaangażowanie
Maksymalnie jedna pożyczka na rzecz pożyczkobiorcy (w okresie spłaty
nie można udzielić kolejnej pożyczki)

D2. Limit szkodowości 10% kwoty wypłaconych pożyczek

D3. Obsługa windykacyjna
Koszty prowadzonej windykacji są finansowane przez PFR sp. z o.o. lub
pośrednika finansowego

1 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz. Urz. C 14 z 19.1.2008, s. 6.


	Metryka produktu Pożyczka obrotowa

