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Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP 
w województwie pomorskim.  

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 
oraz ze środków Województwa Pomorskiego.  

Produkty Pożyczkowe 

mailto:biuro@pfp.gda.pl


Pożyczka na zatrudnienie przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia 
kwalifikacji pracowników na terenie województwa pomorskiego. 

Pożyczka na zatrudnienie 

Odbiorcy wsparcia: 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa 
pomorskiego. 

Maksymalna kwota 

pożyczki: 

do 300.000 zł z zastrzeżeniem, że wykorzystanie jednostkowej pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz 
1 pracownika nie może przekroczyć 100.000 zł. 

Maksymalny okres 

spłaty pożyczki: 

 do 60 m-cy.  

 do 6 m-cy* karencji w spłacie kapitału 
* karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki 

Koszt pożyczki: 

 0,93% na warunkach pomocy de minimis 

 brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki,  

 wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. 

Przeznaczenie 

pożyczki: 

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z: poszukiwaniem 
i pozyskiwaniem pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, przygotowania 
i zamieszczania ogłoszeń o pracę; zatrudnieniem nowych pracowników i tworzeniem nowych 
stanowisk pracy, w tym m.in. koszty badań wstępnych, wynagrodzeń z narzutami, wyposażenia; 
organizacją płatnych praktyk, staży dla uczniów, studentów, absolwentów; podniesieniem kwalifikacji 
pracowników w tym: koszty szkoleń, kursów np. językowych, studiów wyższych, podyplomowych; 
relokacją pracowników w tym koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania; otrzymywaniem przez 
zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce; finansowanie kosztów związanych 
z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola itp.; 
finansowanie kosztów związanych z wypoczynkiem pracowników i ich rodzin lub pozostałymi 
świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-
sportowych i innych. 
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Pożyczka Turystyczna przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorstw           
na przedsięwzięcia rozwojowe prowadzone na terenie województwa pomorskiego, 
wpisujące się w usługi czasu wolnego, w tym: działalność turystyczną, kulturalną, 
gastronomiczną i rehabilitacyjno – leczniczą.  

Pożyczka Turystyczna 

Odbiorcy wsparcia: 
Mikro i małe przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia rozwojowe objęte Pożyczką Turystyczną 
na terenie województwa pomorskiego. 

Maksymalna kwota 

pożyczki: 
do 750.000 zł 

Maksymalny okres 

spłaty pożyczki: 

 dla pożyczki do 500.000 zł do 60 m-cy,  

 dla pożyczki od 500.000 zł do 750.000 zł do 72 m-cy,  

w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału lub możliwość zastosowania sezonowego systemu spłat 

Koszt pożyczki: 

 na warunkach rynkowych od 2,45% w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i poziomu 
zabezpieczeń, 

 brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki,  

 wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. 

Przeznaczenie 

pożyczki: 

Cele inwestycyjne lub inwestycyjno – obrotowe, przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, 
w tym w szczególności do:  

 wprowadzenia nowych usług / produktów,  

 poszerzenia oferty usług / produktów,  

 podniesienia jakości, standardu oferty usług / produktów,  

 kompleksowości oferty usług / produktów,  

 wydłużenia okresu turystycznego.  
Finansowanie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia 
rozwojowego i możliwe jest do wysokości 20% wartości pożyczki, przy czym dla pożyczki pow. 
500.000 zł nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł.  
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Mała Pożyczka przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących 
przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa pomorskiego z wyłączeniem 
części Obszaru Metropolitalnego Gdańska – Gdyni – Sopotu.  

Mała Pożyczka 

Odbiorcy wsparcia: 

Mikro i małe przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia rozwojowe objęte Małą Pożyczką na terenie 
województwa pomorskiego, z wyłączeniem części Obszaru Metropolitalnego Gdańska – Gdyni – 
Sopotu, tj. gmin miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, 
Tczew, Wejherowo, Władysławowo oraz gmin: Cedry Wielkie, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, 
Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Przodkowo, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, 
Trąbki Wielkie, Wejherowo oraz Żukowo. 

Maksymalna kwota 

pożyczki: 
do 250.000 zł 

Maksymalny okres 

spłaty pożyczki: 
 do 60 m-cy, w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału 

Koszt pożyczki: 

 na warunkach rynkowych od 2,45% w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i poziomu 
zabezpieczeń, 

 1,85% w przypadku start-up’ów tj. przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące 
– na warunkach pomocy de minimis*  
* w przypadku niespełnienia przez pożyczkobiorcę warunków umożliwiających udzielenie pomocy 
de minimis finansowanie udzielane jest na warunkach rynkowych  
Uwaga: w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą start-up liczony jest 
od dnia pierwszego wpisu danej osoby do CEIDG. Zawieszenie działalności lub przekształcenie 
uznaje się za kontynuację działalności.  

 brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki,  

 wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany. 

Przeznaczenie 

pożyczki: 

Cele inwestycyjne lub inwestycyjno – obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, 
przy czym finansowanie kapitału obrotowego możliwe jest do wysokości 20% wartości pożyczki. 
Pożyczkobiorca winien wskazać przy ubieganiu się o pożyczkę, w jaki sposób środki pożyczki przyczynią 
się do rozwoju przedsiębiorstwa.  
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Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa przeznaczona jest dla mikro             
i małych przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcie rozwojowe na 
terenie województwa pomorskiego. 

Mikropożyczka 
Pożyczka Rozwojowa 

Odbiorcy wsparcia: 
Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i realizujące przedsięwzięcia 
rozwojowe (inwestycje) objęte pożyczką na terenie województwa pomorskiego. 

Maksymalna kwota 

pożyczki: 

do 100.000 zł Mikropożyczka  
od 100.000 zł do 300.000 zł Pożyczka Rozwojowa  

Maksymalny okres 

spłaty pożyczki: 
 do 60 m-cy, w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału 

Koszt pożyczki: 

 na warunkach rynkowych od 2,45% w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i poziomu 
zabezpieczeń, 

 na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji,  
1,85% w przypadku start-up’ów tj. przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące,  
1,85% dla przedsiębiorstw realizujących inwestycję na obszarze o niskim poziomie aktywności 
gospodarczej,  
0,93% dla przedsiębiorstw spełniających łącznie dwa ww. kryteria, 

* na warunkach pomocy de minimis; w przypadku niespełnienia warunków umożliwiających udzielenie pomocy 
de minimis finansowanie udzielane jest na warunkach rynkowych 

 brak prowizji i opłat za udzielenie wsparcia, 

 wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.  

Przeznaczenie 

pożyczki: 

Pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w celu: poprawy potencjału 
konkurencyjnego, zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, zwiększające 
produktywność. Wskazane cele realizowane mogą być poprzez inwestycje związane m.in. z:  

 wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, 
informatycznych i ekoefektywnych;  

 unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa; 

 modernizacją środków produkcji; 

 adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności; 

 wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy. 
Finansowany z pożyczki kapitał obrotowy musi być bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia 
rozwojowego (maksymalnie do wysokości 50% kwoty udzielonej pożyczki). Zakup gruntów niezabudowanych 
i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy jest do wysokości 10% kwoty udzielonej pożyczki. 
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Mikro pożyczki, do 50.000 zł dla osób zakładających działalność gospodarczą 
na terenie województwa pomorskiego.  

Pożyczka Kapitał na start 

Odbiorcy wsparcia: 

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, które 
w okresie 12 miesięcy przed ubieganiem się o pożyczkę nie posiadały zarejestrowanej działalności 
gospodarczej.  

Maksymalna kwota 

pożyczki: 
do 50.000 PLN 

Maksymalny okres 

spłaty pożyczki: 
 do 60 m-cy, w tym do 12 m-cy karencji w spłacie kapitału 

Koszt pożyczki: 

1% na warunkach pomocy de minimis  

 oprocentowanie jest stałe i nie zmienia się w okresie trwania umowy pożyczki 

 brak prowizji i opłat za udzielnie pożyczki  

 wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany  

Przeznaczenie 

pożyczki: 

Pożyczka Kapitał na start może być przeznaczona na:  

 cele inwestycyjne lub  

 cele obrotowe lub  

 cele inwestycyjno – obrotowe związane z zakładaną działalnością gospodarczą.  
Ze środków pożyczki finansowane mogą być m.in.: 

 zakup wyposażania i środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych 
z celem realizowanego przedsięwzięcia,   

 zakup wartości niematerialnych i prawnych,  

 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  

 budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych,  

 pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów mediów, czynszu, poza finansowaniem 
pożyczek lub linii kredytowych.  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
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Centrala 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
ul. Szara 32-33 (I piętro) 
80-116 Gdańsk 
pn. - pt. 8.00 - 16.00 
tel: (58) 302 20 05 
fax: (58) 307 51 25 
e-mail: biuro@pfp.gda.pl 
 
o/ Słupsk 
Słupski Inkubator Technologiczny 
ul. Portowa 13B lok.140B 
76-200 Słupsk 
tel. kom. 601 512 131 
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl 
 
o/ Bytów 
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Podzamcze 34 pok. 114 
77-100 Bytów 
tel. kom. 609 818 301 
e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl 

 

Kontakt 

Skontaktuj się z naszym doradcą w siedzibie lub jednym z naszych oddziałów, lub 
przyjdź na bezpłatne konsultacje. Terminy konsultacji zamieszczone są na naszej 
stronie internetowej www.pfp.gda.pl w zakładkach kontakt oraz aktualności.  
Prowadzimy cykliczne konsultacje w Chojnicach, Gdyni, Gniewie, Lęborku, 
Malborku, Pelplinie, Starogardzie Gdańskim  i Ustce. 

 
 

o/ Tczew 
ul. Obrońców Westerplatte 3 
Dom Przedsiębiorcy pok. 12 
83-110 Tczew 
tel. kom. 607 927 167 
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl 
 
o/ Kartuzy 
Kartuskie Centrum Kultury 
ul. Klasztorna 1 
83-300 Kartuzy 
tel. kom. 609 813 182 
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl 
 
o/ Wejherowo 
ul. 3 Maja 3 lok. 2 
84-200 Wejherowo 
tel. kom. 607 377 767 
e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl 
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