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Instrumenty finansowe – województwo lubelskie

Wejście kapitałowe 
(Działanie 3.2 Instrument kapitałowy)

Mikropożyczka 9.3 
(Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości)

Mikropożyczka 10.2
(Działanie 10.2 Programy outplacement)

Pożyczka mała i Pożyczka duża 
(Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP)

426 mln zł



Rola BGK jako Menadżera Funduszu Funduszy

1

Zarządzanie projektem 
powierzonym przez 
region

2

Wybór instytucji 
finansujących

3

Wypromowanie 
projektu
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Parametry produktów
Mikropożyczka 9.3 i Mikropożyczka 10.2
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka 9.3 Mikropożyczka 10.2

Wartość wsparcia do 96 000,00 zł do 60 000,00 zł

Okres finansowania (maksymalny) 84 m-ce

Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych (0,37%)

Dodatkowe opłaty brak opłat i prowizji

Karencja w spłacie

6 m-cy

(z możliwością uelastycznienia wykorzystania okresu karencji spłaty, aby Pożyczkobiorca mógł go 
wykorzystywać niekoniecznie od początku realizacji przedsięwzięcia i w całości, nieprzerwanie)



Kto udziela Mikropożyczki 9.3 oraz Mikropożyczki 10.2?
województwo lubelskie

Instytucje finansujące 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
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Parametry produktów
Pożyczka mała i pożyczka duża

Pożyczka mała Pożyczka duża

Wartość wsparcia do 250 000 PLN
od 250 000,01 zł 

do 1 000 000,00 zł

Okres finansowania (maksymalny) 60 m-cy 96 m-cy

Oprocentowanie
• na warunkach rynkowych

• na warunkach preferencyjnych (1,84%)

Udział wsparcia w koszcie realizowanego 
przedsięwzięcia 

do 100% (brak wymaganego wkładu własnego OO)

Dodatkowe opłaty brak opłat i prowizji

Karencja w spłacie
6 m-cy

(nie wydłuża okresu finansowania)



Kto udziela Pożyczki małej oraz Pożyczki dużej?
województwo lubelskie

Instytucje finansujące 



Kwota pożyczki

Okres finansowania

Dla kogo

Oprocentowanie

Preferencje

do 500 000,00 zł

• oprocentowanie jest stałe w całym okresie 
finansowania i wynosi:
→ 1,84% w skali roku

Pożyczka na Rozwój Turystyki

• do 60 miesięcy
• do 84 miesięcy – przy wsparciu powyżej 250 000 zł, 

gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 
50% wartości pożyczki

• mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
• inwestycja, która dzięki pożyczce zostanie zrealizowana 

musi znajdować się na terenie Polski Wschodniej, tj. w 
województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, 
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim

Niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu 
własnego będą oferowane:
• obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego 

Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo;

• MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata 

https://greenvelo.pl/artykul/124/miejsca-przyjazne-rowerzystom


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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