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ALDIOUX HEALTH

Pożyczka dla branży turystycznej i okołoturystycznej
https://barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-dla-branzy-turystycznej-i-okołoturystycznej/
Na finansowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju branży turystycznej i okołoturystycznej realizowanych
przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru Polski Wschodniej. Wsparcie udzielane

Pożyczkobiorcy musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub do
wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

Pożyczka dla branży turystycznej i okołoturystycznej
https://barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-dla-branzy-turystycznej-i-okołoturystycznej/
Kwota pożyczki -

do 500 000 zł

Okres spłaty -

do 7 lat

Okres karencji w spłacie kapitału -

do 12 miesięcy

Oprocentowanie preferencyjne -

0,0375% lub 0,075%

Wkład własny -

do 30.06.2021 r. nie jest wymagany

Brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
https://barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci/

Przeznaczenie:

na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Dla Kogo:

dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia

Kwota pożyczki:

do 98 000 zł

Okres spłaty:

do 7 lat

Oprocentowanie:

0,03%

Okres karencji w spłacie kapitału:

do 6 miesięcy

Brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
https://barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci/
Dla Kogo:
1. Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w
urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
•osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
•kobiety,
•osoby z niepełnosprawnościami,
•osoby długotrwale bezrobotne,
•osoby o niskich kwalifikacjach.
2. Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.
3. Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
•imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
•reemigranci,
•osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
•osoby ubogie pracujące,
•osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień
przystąpienia do projektu.

Pożyczka ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego
https://barr.org.pl/pozyczka-inwestycyjna/pozyczka-ze-srodkow-wojewodztwa-lubelskiego/

Przeznaczenie:

na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżąca i inwestycyjną
działalnością gospodarczą

Dla Kogo:

mikro, małe i średnie Przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego

Kwota pożyczki:

do 120 000 zł

Okres spłaty:

finansowanie maksymalnie do 30.06.2025 r. (do 48 miesięcy)

Oprocentowanie:

preferencyjne 0,15%, rynkowe od 1,15%

Prowizja za udzielenie: od 0,5% do 2% od kwoty pożyczki
Okres karencji w spłacie kapitału:

do 3 miesięcy

Pożyczka Mała / Pożyczka Duża – wkrótce w ofercie
https://barr.org.pl/pozyczka-inwestycyjna/pozyczka-mala-pozyczka-duza/
Przeznaczenie:

Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z:
• założeniem nowego zakładu, lub
•zwiększeniem zdolności produkcyjnych / usługowych istniejącego zakładu, lub
•dywersyfikacją produkcji / usług zakładu poprzez wprowadzenie produktów /
usług uprzednio nie produkowanych / nie świadczonych w zakładzie, lub
•zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
oraz do 50% wartości pożyczki może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału
obrotowego, przy czym będzie on bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia

rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Pożyczka Mała / Pożyczka Duża – wkrótce w ofercie
https://barr.org.pl/pozyczka-inwestycyjna/pozyczka-mala-pozyczka-duza/
Parametry produktu

Pożyczka mała

Pożyczka duża

wartość pożyczki

do 250 000 zł

od 250 000,01 zł do 1 000 000 zł

okres spłaty

do 5 lat

do 8 lat

okres karencji w spłacie kapitału

do 6 miesięcy

do 6 miesięcy

grupa docelowa
oprocentowanie (stałe w skali roku)

Mikro i małe przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych - od 0,75%
- na zasadach pomocy de minimis - 0,15%

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych - od 0,75%
- na zasadach pomocy de minimis - 0,15%

dodatkowe opłaty i prowizje

brak

brak

Recruit more doctors.
Our first key focus.

Kontakt do Funduszu Pożyczkowego BARR SA
pozyczki@barr.org.pl
Specjaliści ds. pożyczek:
+48 84 686 53 93
+48 784 346 995
+48 511 136 822
+48 501 571 378

Dziękuję za uwagę
Renata Łokaj
r.lokaj@barr.org.pl; tel. 605 253 388
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