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 oprocentowanie od 1,40 %

 finansowanie do 2,5 mln zł 

 okres spłaty do 8 lat

 karencja w spłacie do 24 miesięcy

 oprocentowanie od 1,87 %

 finansowanie do 250 tyś. zł

* z możliwością zwiększenia do 500 tys. zł

 okres spłaty do 5 lat

 karencja w spłacie do 9 miesięcy

 stałe oprocentowanie

 brak opłat i prowizji

 warunki rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania 
pomocy de minimis

 uproszczone procedury i szybka decyzja o przyznaniu pożyczki

 krótki okres uruchamiania środków



 Regionalne Inteligentne Specjalizacje Mazowsza

 Bezpieczna żywność

 Inteligentne systemy zarządzania

 Nowoczesne usługi dla biznesu

 Wysoka jakość życia

 wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów w MŚP, 

 działalność poza Warszawskim Obszarem Metropolitalnym wg NUTS28 
(m.st. Warszawa, powiat grodziski, legionowski, miński, nowodworski, 
piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i legionowski) oraz 
miastami Płock, Radom, Siedlce.

 zastosowanie technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK).



Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub 
usług, poprzez między innymi:

I. budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności

przedsiębiorstwa związanej w szczególności z wprowadzeniem na rynek nowych lub

ulepszonych produktów i usług dla firmy;

II. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu

świadczenia usług ( w tym usług świadczonych droga elektroniczną;

III. wdrożenie wyników prac B + R do działalności gospodarczej ( w tym wypracowanych w

ramach Osi I.



Rozwój produktów i usług opartych na TIK, poprzez między innymi: 

I. stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów

biznesowych i wymiany danych;

II. rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie

i udostępnianie usług elektronicznych;

III. optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz

współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne

(np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych

rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).



Ekologiczne procesy produkcyjne oraz efektywne wykorzystanie zasobów w 
MŚP
rozwiązania zmniejszające ilość zanieczyszczeń, poziom hałasu, redukcja zużycia surowców

Finansowanie kapitału obrotowego
bieżąca działalność MŚP



W ramach instrumentu nie jest możliwe m.in..:

 finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy,
programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej
lub zagranicznej,

 finansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do
obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych,
środków odurzających,

 finansowanie inwestycji w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicji;
 spłatę zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele

konsumpcyjne;
 refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych

podmiotów.
 Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych możliwe jest do

wysokości 10 % Jednostkowej Pożyczki udzielonej na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.



 Pożyczki unijne alternatywą dla dotacji;

 Uzupełnienie oferty banków komercyjnych;

 Wsparcie na rozwój sektora MŚP.

 Trwała dostępność środków finansowych;

 Atrakcyjne oprocentowanie (zasady preferencyjne lub rynkowe);

 Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki;

 Przeznaczenie wsparcia dostosowane do potrzeb MŚP;

 Pomoc w przygotowaniu formalności;

 Uproszczone procedury aplikowania o środki i szybka decyzja o przyznaniu pożyczki;

 Krótki okres uruchamiania środków, elastyczność w spłacie.
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