Najprostsza droga
do uzyskania kredytu!

Kto może otrzymać kredyt/pożyczkę/leasing
zabezpieczony Poręczeniem z reporęczeniem?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy , którzy posiadają
siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego,
posiadają zdolność kredytową do spłaty zobowiązań,
nie posiadają zaległości publiczno-prawnych,
a potrzebują
zabezpieczyć
spłatę
kredytu/pożyczki/leasingu przeznaczonego na
realizację przedsięwzięć rozwojowych

RJR

Roczny obrót

Całkowity
bilans roczny

mikro

< 10

≤ 2mln EUR

≤ 2mln EUR

małe

< 50

≤ 10mln EUR

≤ 10mln EUR

średnie

< 250

≤ 50mln EUR

≤ 43mln EUR

Jakie
przedsięwzięcia
można
sfinansować
z poręczonego kredytu/pożyczki/ leasingu?









inwestycje polegające na zakupie, budowie
lub modernizacji obiektów produkcyjnousługowo- handlowych i/lub
tworzenie nowych miejsc pracy i/lub
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
lub technologicznych i/lub
zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia,
aparaty, w tym także zakup środków
transportu bezpośrednio związanych z celem
realizowanego przedsięwzięcia i/lub
inne cele gospodarcze przyczyniające się do
rozwoju MŚP i zwiększenie zatrudnienia i/lub
w przypadku leasingu: wyłącznie środki
trwałe na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej

Warunki Poręczenia z reporęczeniem?
Poziom
poręczenia

80 %

70%

60%

Wartość
poręczenia

Do
500 000zł

Do
900 000zł

Do
1 500 000zł

Okres
poręczenia

Prowizja

Zabezpieczenia
standardowe

Do 7 lat (84 miesiące)

Do 0,4%* od wartości poręczenia
zgodnie z zasadami pomocy de minimis*
2** weksle własne wraz z deklaracją
wekslową na rzecz Funduszu i ZARR

*Poręczenia z reporęczenie udzielane będą w formie
pomocy de minimis. Pomoc ta nie ma formy
bezpośredniego dofinansowania, co oznacza, że nie
wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków
finansowych przedsiębiorcy, a z możliwością
obniżenia opłat za udzielenie poręczenia nawet do
0,00zł. Fundusz może odstąpić od pobrania prowizji,
gdy poręczenie skutkuje poprawą warunków kredytu
(w szczególności muszą one dotyczyć niższego
oprocentowania, niższego poziomu zabezpieczeń,
wyższej kwoty kredytu skutkującej wyższym
udziałem kredytu w finansowaniu)
**Fundusz
może
zażądać
dodatkowego
zabezpieczenia jeżeli przedsięwzięcie będące
przedmiotem kredytu/pożyczki/leasingu obarczone
jest szczególnie wysokim ryzykiem i/lub w
przypadku jednostkowych poręczeń o wartości
wyższej niż 500 000,00 zł

Więcej informacji
znajduje się na stronie
www.funduszpomerania.pl

Niniejsza ulotka jest materiałem wyłącznie do celów
informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 par. 1
Kodeksu cywilnego.

