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• Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

• Omówienie planowanych elementów Tarczy Antykryzysowej 

• Giełda kooperacyjna LFR

• Start-upy: Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

• Przedstawienie oferty pożyczek ze środków UE

• Sesja pytań i odpowiedzi

PLAN WEBINARIUM



Oferta Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich (PIFE)
w sieci koordynowanej przez

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej



INFORMACJE
nt. projektów

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

PIFE – ZAKRES USŁUG
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www.pife.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/


Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich 
instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się 
spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści 
na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów za 
rękę w świecie funduszy.

Gdzie szukać nowych serwisów?

Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 

Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 

Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl 

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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TARCZA BRANŻOWA
ORAZ TARCZA FINANSOWA PFR 2.0
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Tarcza branżowa – na czym polega

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej
obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. Pomoc
przewiduje:

• zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.,
• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,
• dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców,
• zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.
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Tarcza branżowa – dla kogo

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy m.in. z branż:

• gastronomicznej,
• rozrywkowej (estradowej, filmowej),
• targowej,
• fotograficznej,
• weselnej,
• dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, 

rekreacja),
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Zwolnienie z płacenia składek ZUS:

• Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 
listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. ;

• Na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne; 
• Na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Aby otrzymać pomoc, trzeba będzie wykazać, że przychód uzyskany w 
listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu 
uzyskanego w listopadzie 2019 r. Trzeba będzie również prowadzić na dzień 
30 września 2020 r. jako przeważający jeden z określonych rodzajów 
działalności (PKD) oraz być zgłoszonym do 30 czerwca jako płatnik składek.
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Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe:

▪ 2 080,00 zł, tj. 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. 

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 
2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do 
przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. 

Będzie przyznane osobom, które na dzień 30 września 2020 r. jako przeważający 
prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności. Konieczne będzie 
załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, tj. oświadczenia o rodzaju 
przeważającej działalności oraz oświadczenia o spadku przychodów.
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Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. :

• przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z 
opłaty targowej w 2021 r.; 

• gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł 
otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.



Maksymalna wysokość dotacji to 5000 zł. 

Na jakie wydatki?

Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie 
podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Gdzie?

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym 
ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
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DOTACJA BEZZWROTNA



Dla kogo?

• Mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. 

• Dotacja udzielana będzie również osobom niezatrudniającym żadnych 
pracowników.

• Dotacja wypłacana będzie jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili 
działalność gospodarczą w dniu 30 września 2020 roku.

• Przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż przychód z działalności 
uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej 
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo 
listopadzie 2019 roku.
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DOTACJA BEZZWROTNA



Zgodnie z nowymi przepisami, uzyskanie dotacji będzie uzależnione od branży, w jakiej działa 
firma. Dotacja wypłacana będzie zatem tym przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność 

gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i 
targowiskach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
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DOTACJA BEZZWROTNA



56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z - Działalność fotograficzna

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
20

DOTACJA BEZZWROTNA



93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki 
lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kwota dotacji podlega umorzeniu, gdy przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie 
działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
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DOTACJA BEZZWROTNA
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Tarcza branżowa – od kiedy

Wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego lub dotacji będzie można 
składać do 30 czerwca 2021 r. 

Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca opłacił już składki ZUS za listopad 2020 r., 
będzie mógł ubiegać się o zwrot.

Przepisy ustawy o Tarczy branżowej weszły w życie 19 grudnia 2020r.
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35 mld zł dostępnego finansowania
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TARCZA
FINANSOWA PFR 2.0



wartość i podstawowe założenia
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TARCZA
FINANSOWA PFR 2.0



Warunki Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm
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TARCZA
FINANSOWA PFR 2.0



Warunki Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Małych i Średnich Firm 
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TARCZA
FINANSOWA PFR 2.0



Zasady wykorzystania subwencji
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TARCZA
FINANSOWA PFR 2.0
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WIRTUALNE SPOTKANIE B2B DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

GIEŁDA KOOPERACYJNA LFR



WIRTUALNE SPOTKANIE B2B DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

Health Tech Hub Styria (HTH Styria) jest inicjatywą 6 wiodących interesariuszy styryjskiego 
systemu innowacji (Human.technology Styria, Joanneum Research, Medical University of 
Graz, SFG, Science Park Graz i City of Graz) oraz austriackiego ośrodka Enterprise Europe 
Network.

_________________________________________________________________

Wydarzenie odbędzie się 28 stycznia 2021 roku.
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https://www.hth-styria.com/


WIRTUALNE SPOTKANIE B2B DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

Udział w HTH Styria daje możliwość:

– zaprezentowania swojego pomysłu lub projektu
– nawiązania obiecujących kontaktów podczas umówionych wcześniej spotkań b2b
– wysłuchania panelu ekspertów z dziedziny technologii medycznych i biotechnologicznych

_________________________________________________________________

Wydarzenie odbędzie się 28 stycznia 2021 roku.
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Do udziału w wydarzeniu zachęca się start-upy, naukowców, inwestorów, ekspertów w 
dziedzinie e-zdrowia oraz firmy z sektora medycyny i biotechnologii.

W spotkaniu będą brały udział również zainteresowane firmy (ponad 200) z innych krajów 
EU:
Katalog zarejestrowanych firm

https://www.hth-styria.com/participants


WIRTUALNE SPOTKANIE B2B DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

Firmy zainteresowane braniem udziału mogą zarejestrować się za pomocą 
formularza dostępnego na stronie:

https://www.hth-styria.com/signup

Spotkania będą odbywały się w języku angielskim.

Więcej informacji / Kontakt:

Ośrodek Enterprise Europe Network
Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
pok. 202 (II piętro)

e-mail: een@lfr.lublin.pl
tel. 81 528 53 12
tel. 81 528 53 11
tel. 81 528 53 31
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https://www.hth-styria.com/signup
mailto:een@lfr.lublin.pl


Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
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PLATFORMY STARTOWE – ROZWÓJ STARTUPÓW
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➢ Co to jest start-up?

➢ Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? 

Startup lub start-up
to tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne przedsiębiorstwo 
poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby mu zyskowny wzrost.

W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i 
rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. 



PLATFORMY STARTOWE – ROZWÓJ STARTUPÓW
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Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. 

Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego 
pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej 
platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w 
ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.



PLATFORMY STARTOWE – ROZWÓJ STARTUPÓW
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wybierz platformę

wypełnij wniosek

wypełnij formularz 
zgłoszeniowy online

ocena projektu

podpisanie umowy

proces aplikowania – krok po kroku



EKOLOGIA ŻYWNOŚĆ PRODUKTY ROLNO-SPOŻYWCZE IT/ICT

PLATFORMY STARTOWE – ROZWÓJ STARTUPÓW

Aktualny nabór kończy się 31 stycznia 2021
https://wab.biz.pl/
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https://wab.biz.pl/


Aktualny nabór kończy się 31 maja 2021
http://idealist.pl/

PLATFORMY STARTOWE – ROZWÓJ STARTUPÓW

ENERGETYKA TURYSTYKA MEDYCYNA I ZDROWIE IT/ICT
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Program inkubacji platformy startowej Idealist zawiera następujące elementy:
• dopracowany model biznesowy i MVP gotowe do finansowania;
• wsparcie w budowaniu zainteresowania pomysłem nie tylko entuzjastów, ale i szerszego grona odbiorców (warsztaty z 

zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe);
• wsparcie w zakresie marketingu;
• dostęp do infrastruktury laboratoryjnej partnerów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w 
Białej Podlaskiej)

• powierzchnia biurowa odpowiednia do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany start-up w ramach prac nad 
rozwojem pomysłu.

http://idealist.pl/


Otwarty nabór w trybie ciągłym
https://unicornhub.pl/

PLATFORMY STARTOWE – ROZWÓJ STARTUPÓW

SMART CITY/TRANSPORT MEDYCYNA / ZDROWIE PUBLICZNE IT/ICT
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W ramach Platformy Unicorn Hub, start-upy poddane zostaną trwającemu do czterech miesięcy programowi 
inkubacji, mając do dyspozycji:

• szeroki pakiet usług podstawowych (m.in. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, 
mentoringu, obsługę księgową, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie 
marketingowe oraz dostęp do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji 
na sesje pitchingowe) oraz

• szeroki pakiet usług specjalistycznych (m.in. dopracowania modeli biznesowych, weryfikacja pomysłu, 
możliwości finansowania czy usług rozwojowych niezbędnych do opracowania MVP).

https://unicornhub.pl/


PLATFORMY STARTOWE – ROZWÓJ STARTUPÓW
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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU:
https://popw.parp.gov.pl/images/POIR/Wiadomosci/2018/Instrukcja_wypeni

ania_wniosku_inkubacyjnego.pdf

GENERATOR ONLINE:
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251666-

1743432970.1546601481

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe#programy

https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251666-1743432970.1546601481
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251666-1743432970.1546601481
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe#programy
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Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI
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INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
Pożyczka ze środków Województwa Lubelskiego

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżąca i inwestycyjną działalnością 
gospodarczą, w szczególności na finansowanie przedsięwzięć w zakresie zakupu środków trwałych, w tym 
nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup pozostałych nakładów służących 
rozwojowi przedsiębiorstwa / poprawie konkurencyjności na rynku.

Jakie są ograniczenia w finansowaniu?

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym, 
refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.
Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.
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INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
Pożyczka ze środków Województwa Lubelskiego

Jakie są parametry pożyczki?

Wysokość pożyczki – do 120 000 zł.
Okres spłaty pożyczki – do 60 miesięcy.

Oprocentowanie: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 0,61%, 
na warunkach rynkowych - od 1,61%.

Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości inwestycji. W przypadku pożyczek 
udzielanych na warunkach rynkowych nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy.

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 3 miesiące. Ze względu na charakter inwestycji 
(np. prace budowlane) może on zostać wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy.
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INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
Pożyczka ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego

Na co można otrzymać pożyczkę?

Na pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności 
finansowej (kapitał obrotowy).
Warunkiem przyznania pożyczki jest wiarygodne uzasadnienie, że przedsiębiorstwo obecnie znajduje się 
w trudnej sytuacji lub jest zagrożone trudną sytuacją spowodowaną skutkami epidemii COVID-19.

Kto może się ubiegać?
Mikro, małe lub średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, 
tzn.: posiadające siedzibę (w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS), a w przypadku osoby 
fizycznej adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie 
województwa lubelskiego przed 1 lutego 2020 roku.
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INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
Pożyczka ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego

Parametry pożyczki:

wartość pożyczki: do 500 000 zł
okres spłaty: do 6 lat
okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 6 miesięcy
wysokość oprocentowania – 0%
brak jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji

Udział Pożyczki w koszcie zadania może stanowić do 100% jego wartości brutto. 
Nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy.
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Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.

ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego



POŻYCZKA NA ROZWÓJ
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Pożyczka udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmujących:

• nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,

• finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku 
z rozszerzeniem profilu działalności.

Przykładowe przedsięwzięcia:

• zakup maszyn, środków transportu, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej,

• zakup materiałów i surowców w związku z rozszerzeniem dotychczasowego profilu działalności.

INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI
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Parametry pożyczki:

• Kwota pożyczki: od 10 000 zł do 200 000 zł

• Okres finansowania: do 5 lat

• Oprocentowanie: wg stopy referencyjnej i w oparciu o komunikat KE (od 2,88%)

• Prowizja od udzielonej pożyczki: od 1,5% do 2,5%

• Opłata za rozpatrzenie wniosku: 100 zł

• Wymagany wkład własny: 25%

INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

więcej informacji:
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-na-rozwoj/
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Warunkiem przyznania pożyczki jest wiarygodne uzasadnienie, że przedsiębiorstwo obecnie znajduje 
się w trudnej sytuacji lub jest zagrożone trudną sytuacją spowodowaną skutkami epidemii COVID-19.

Cel finansowania pożyczki:

Utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej (kapitał obrotowy).

W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków obejmujących m.in.:

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

• zobowiązania publiczno-prawne,

• spłata zobowiązań handlowych,

• pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,

• zatowarowanie, itp.

INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

Pożyczka płynnościowa dla firm dotkniętych negatywnymi 
skutkami gospodarczymi wynikającymi z COVID-19



Pożyczka płynnościowa dla firm dotkniętych negatywnymi 
skutkami gospodarczymi wynikającymi z COVID-19
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• Kwota pożyczki: od 10 000,00 zł do 500 000,00 zł

• Okres finansowania: do 6 lat

• Oprocentowanie: 0% (w przypadku pożyczek dla przedsiębiorstw 
kwalifikujących się do pomocy de minimis) lub zgodnie z komunikatem 
Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19″

• Prowizja od udzielonej pożyczki: brak

• Opłata za rozpatrzenie wniosku: brak

• Wymagany wkład własny: brak

INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI

Parametry pożyczki:



INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI
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Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34, +48 81 710 46 41

Numer faksu:
+48 81 746 13 24

Adres e-mail:
pozyczka@oic.lublin.pl

tel:+48817104634
tel:+48817104641
mailto:pozyczka@oic.lublin.pl
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Dziękuję za uwagę!

Informacje przygotował i przedstawił: Dawid Ruszkowski

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14

tel. 83 34 35 844
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.lubelskie.pl

www.parp.gov.pl
www.pfr.pl

Proszę o wypełnienie ankiet podsumowujących dzisiejsze webinarium.

mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.pfr.pl/

