Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia - Turystyka
Instrument finansowy
wspierający MŚP

Projekt „Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia - Turystyka"
Projekt „Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia - Turystyka"
jest realizowany przez BGK ze środków
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,
na od 2016 r.
Jego celem jest finansowe wsparcie
przedsiębiorców z Polski Wschodniej,
działających w branży turystycznej i
okołoturystycznej.
Wsparcie udzielane jest na obszarze 5
województw Polski Wschodniej.
Ma na celu zróżnicowanie i podniesienie
jakości usług oraz wydłużenie sezonu
turystycznego na obszarze Polski Wschodniej.

Alokacja: 200 mln zł
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Do kogo skierowany jest Projekt i na
jakie cele możemy przeznaczyć środki?

Ze środków projektu
udzielane są Pożyczki na
Rozwój Turystyki, o
które mogą ubiegać się
mikro-, mali i średni
przedsiębiorcy z branży
turystycznej lub
okołoturystycznej.

Finansowanie jest
oferowane
przedsiębiorcom bez
względu na to, gdzie
posiadają zarejestrowaną
swoją działalność,
warunkiem jest, aby
inwestycje była ulokowana
na terenie pięciu
województw Polski
Wschodniej.

Pożyczki na rozwój
turystyki wspierają
różne inwestycje. Mogą
to być np.:
 obiekty noclegowe,
gastronomiczne, obiekty
sportowe, związane z
kulturą czy turystyką
zdrowotną,
 firmy mogą też
inwestować w rękodzieło,
produkcję ekologicznych ,
regionalnych produktów i
transport turystyczny
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Pożyczka na Rozwój Turystyki
– parametry produktu

Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
Maksymalny okres spłaty pożyczki:
do 84 miesięcy

Wkład własny MŚP:
od 0% wart. inwestycji;
Oprocentowanie:
od 1 lipca br. – 0,98% w skali roku,
jest stałe w całym okresie finansowania
Karencja w spłacie pożyczki:
do 12 miesięcy od dnia jej
uruchomienia;

Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych
opłat z tytułu prowizji, udzielenia i
obsługi pożyczki.

Wysokość rat spłaty pożyczki może
uwzględniać sezonowy charakter
działalności turystycznej.
Dodatkowe preferencje będą
oferowane:
 obiektom posiadającym status Miejsca
Przyjaznego Rowerzystom w ramach
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green
Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);
 MŚP prowadzącym działalność nie dłużej
niż 2 lata (start-upy)
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Ułatwienia w spłacie Pożyczek
na Rozwój Turystyki
Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią
COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków.
Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują:
 Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy
standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych
pożyczek, albo
 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat
kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
 Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę
dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek
przedsiębiorcy
 Brak wymaganego wkładu własnego
 Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na
sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą
działalnością firmy.
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Kto udziela Pożyczek na Rozwój
Turystyki?

Instytucje Finansujące
(Instytucje Finansujące mają możliwość udzielania pożyczek poza macierzystym województwem)
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Województwo
warmińskomazurskie:

Województwo
podlaskie:

Województwo
lubelskie:

Województwo
świętokrzyskie:

Województwo
podkarpackie:

Działdowska
Agencja Rozwoju
S.A.

Fundusz Wschodni
Sp. z o.o.

Lubelska
Fundacja
Rozwoju

Krajowe
Stowarzyszenie
Wspierania
Przedsiębiorczości

Agencja Rozwoju
Regionalnego
„MARR” S.A
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Dziękujemy za uwagę
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Finansowych
Zespół Projektów Polski Wschodniej
pozyczkiunijne.bgk.pl
www.bgk.pl › Przedsiębiorstwa › Wsparcie
rozwoju firm

