
POŻYCZKI 
UNIJNE 

dla woj. lubelskiego 



 
Prowadzi działalnośd wspomagającą 
rozwój przedsiębiorczości od 1991 r. 
 
Tworzy największy Fundusz 
Pożyczkowy na terenie Polski 
Wschodniej 
 
Dysponuje najszerszą ofertą pożyczek 
preferencyjnych w woj. lubelskim 
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POŻYCZKI 
W 

LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU 

INWESTYCYJNE OBROTOWE 

                          

Do 1mln Do 0,6 mln 

www.pożyczkaunijna.pl 



W kwocie 100 tys. zł 

Okres 

spłaty 
Wysokość raty 

 

60 miesięcy 

 

1 673 zł 

Łączna kwota 

odsetek 
380 zł 

Kwota pożyczki: do 250.000,00  

Oprocentowanie:  0,15%* 

Udział własny: od 0% 

Okres finansowania: do 5 lat 

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy 

Prowizja : brak 

Zabezpieczenie: ustalane 

indywidualnie 

*w ramach pomocy de minimis 

POŻYCZKA MAŁA 
cel inwestycyjny 

Parametry? 



W kwocie 100 tys. zł 

Okres 

spłaty 
Wysokość raty 

 

36 miesięcy 

 

2 777 zł 

36 miesięcy  

z 6 mies. karencją 
3 333 zł 

Kwota pożyczki: do 600.000,00  

Oprocentowanie:  0%* 

Udział własny: 20% netto 

Okres finansowania: do 3 lat 

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy 

Prowizja : brak 

Zabezpieczenie: ustalane 

indywidualnie 

*w ramach pomocy de minimis 

POŻYCZKA OBROTOWA 

Parametry? 



 zakup materiałów i/lub towarów 

oraz pozostałych nakładów 

służących rozwojowi lub 

wzmocnieniu pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa,  

 

 finansowanie kontraktów 

 

 finansowanie zapłaty podatku 

VAT z tytułu realizowanej 

inwestycji (do czasu jego zwrotu 

z Urzędu Skarbowego) 

POŻYCZKA OBROTOWA 

Na jaki cel? 



 MŚP 

 z terenu woj. lubelskiego 

 działalność od co najmniej  

    3 miesięcy 

 nie znajdują się w trudnej 

sytuacji 

 

POŻYCZKA OBROTOWA 

Dla kogo? 



Od czego zacząć? 

 

 

Przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki 

Gdzie znajdę wnioski? 

Jak złożę wniosek? 

Na stronie www.pożyczkaunijna.pl  

Osobiście:      w jednym z oddziałów LFR  

                     (Lublin, Puławy, Chełm, Zamość, Biała Podlaska) 

 

Zdalnie:         przesyłając na adres: info@lfr.lublin.pl 



www.pożyczkaunijna.pl 



www.pożyczkaunijna.pl 



www.pożyczkaunijna.pl 



 

Status MŚP 

  Należy uwzględnić podmioty partnerskie i powiązane 

 

Ostateczny beneficjent 

 Przedsiębiorca nie musi zatrudniać pracowników, aby ubiegać się o pożyczkę 

 Przedsiębiorstwa z branży drogowego transportu towarów mogą korzystać z pożyczek 

 

Korzystanie z różnych form pomocy 

 Skorzystanie z innej formy pomocy np. subwencji z PFR , nie wyklucza możliwości 

skorzystania z pożyczki,  

 Przy czym, środki z pożyczki nie mogą pokrywać tych samych wydatków, na które 

zostały przeznaczone inne formy pomocy 

 

 

Najczęstsze pytania i wątpliwości: 



 

Dziękuję za uwagę 

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju 

ul. Konrada Wallenroda 4c  

20-607 Lublin 

telefon: 81 528 43 01 

e-mail: info@lfr.lublin.pl 

KONTAKT 

Jarosław Maj 

telefon: 607 830 247  

e-mail: jaroslaw.maj@lfr.lublin.pl 

www.pożyczkaunijna.pl 


