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Charakterystyka produktu

Pożyczka Menadżera Funduszu Powierniczego 
JEREMIE (MFP) na rzecz Pośrednika 
Finansowego (PF) ze środków Funduszu 
Powierniczego JEREMIE w celu udzielania przez 
Pośrednika Finansowego Jednostkowych 
Pożyczek (JP) dla Ostatecznych Beneficjentów, 
będących mikro i małymi przedsiębiorcami (MŚP).



Cel finansowania
Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach limitu Pożyczki Globalnej muszą 
być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub 
małego przedsiębiorcy na terenie województwa pomorskiego, w zakresie 
budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności  gospodarczej, w 
szczególności na:

 finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub 
modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych

 tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy
   wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych 
   zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także 
zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem 
realizowanego przedsięwzięcia
inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP 



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?
Fundusz Pożyczkowy Towarzystwa Rozwoju Powiśla
oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki
inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP.

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro  i małych 
przedsiębiorców, oprocentowana poniżej poziomu rynkowego 
tj.na warunkach pomocy de minimis-prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.



NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ 
POŻYCZKI?
Pożyczki udzielane są w kwotach:
• od 10.000 zł do 40.000 zł
•do 90% kosztów inwestycji netto
Okres spłaty pożyczki:
•max 36 miesięcy



NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

Koszty pożyczki:
Wysokość oprocentowania w skali roku:  1,0 %
0% prowizji i innych opłat

Pożyczki Funduszy Pożyczkowych prowadzonych przez TRP 
udzielane są na warunkach  pomocy de minimis.



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Pożyczka jest udzielana na planowane wydatki inwestycyjne.
Wydatki inwestycyjne, aby mogły zostać zaliczone do kosztów
kwalifikowanych, na które została udzielona pożyczka, muszą
być poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu
podpisania umowy pożyczki.



ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

1.Weksel
2.Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3.Przewłaszczenie nabywanych ruchomości
4.Poręczenie
5.Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu
      umów ubezpieczenia
6.  Blokada środków pieniężnych na rachunku (obligacji, jednostek
      uczestnictwa w funduszach powierniczych)
7.Gwarancja bankowa, poręczenie instytucji poręczeniowej
8.Gwarancja firmy ubezpieczeniowej
9.Hipoteka



GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE I POBRAĆ WNIOSEK?

Wszelkie informacje dotyczące pożyczek, regulamin Funduszu
Pożyczkowego, formularze dokumentów aplikacyjnych można 
uzyskać:

na stronie internetowej TRP . – www.trpd.pl
w siedzibie TRP  – Al. W. Polskiego 499 Malbork 
pod tel. 55 261 73 27



Dziękuję za uwagę

Justyna Zając –Koordynator 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
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