
                                                                                             
 
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój” 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa działając na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami 

operacyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 315) 

 

ogłasza nabór nr 1  

wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia  

w ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój”. 

 

Wniosek o udzielenie pożyczki i wsparcia należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie http://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-

rozwoj 

w terminie: od 27 lipca 2018 r. do  dnia 05 listopada 2018 r. 

 

Nabór ma charakter ciągły. PARP może wstrzymać nabór wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia, 

jeżeli łączna kwota pożyczek w ramach  złożonych wniosków o ich udzielenie przekroczy dostępny 

budżet. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków o udzielenie pożyczki  

i wsparcia  będzie zamieszczona na stronie internetowej Programu. Wstrzymanie naboru nastąpi  

w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji. Wnioski o udzielenie pożyczki  

i wsparcia  składane ostatniego dnia naboru, tj. 05 listopada 2018 r. muszą zostać złożone do 

godz.16:00:00. 

 

W ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój” pożyczki udzielane są na realizację projektów 

polegających na zakupie i instalacji nowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń technicznych  

i narzędzi. Środki  pożyczki mogą dodatkowo zostać przeznaczone również na: 

1) zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi, 

2) integrację nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym, 

3) integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem 

informatycznym,  

z zastrzeżeniem, że wydatki związane z oprogramowaniem nie mogą przekroczyć 20 % całkowitej kwoty 

kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki w ramach Programu muszą spełnić wszystkie 

poniższe warunki: 

1) być mikro albo małym przedsiębiorcą, 
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2) prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną 

wpisem do odpowiedniego rejestru, a jego siedziba wskazana w dokumencie rejestrowym  

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat (decyduje data wpisu do odpowiedniego 

rejestru), 

 

4) przedstawić kopie zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata (bilans, rachunek 

zysków i strat) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Wnioskodawcy działający krócej niż 3 lata, ale nie krócej niż 2 lata 

(decyduje data wpisu do odpowiedniego rejestru), przedstawiają kopie w/w dokumentów za okres 

2 lat, 

5) nie podlegać wykluczeniu z ubiegania się o pożyczkę, o którym mowa w art. 6b ust. 3 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. 2018, poz. 110 z późn. zm.), 

6) przedstawić wniosek o udzielenie pożyczki i wsparcia  dotyczący realizacji projektu, wraz  

z załącznikami, który wykaże kategorię ratingową nie niższą niż B, o której mowa  

w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Program 

pilotażowy „Pożyczka na rozwój", 

7) zapewnić finansowanie projektu w części nieobjętej pożyczką, przy czym co najmniej 20% 

wydatków niezbędnych do realizacji projektu zostanie pokryte ze środków własnych 

mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego, pochodzących 

z innych źródeł niż ze środków publicznych, 

8) zobowiązać się do ustanowienia na rzecz Agencji zastawu rejestrowego na nabytych lub 

wytworzonych w ramach projektu ze środków pożyczki rzeczach ruchomych i zbywalnych 

prawach majątkowych, których jednostkowa wartość przekracza 20 000 zł, przy czym zastaw jest 

ustanawiany wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu.  

 

Minimalna i maksymalna kwota pożyczki: 

Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 100 000 zł oraz wyższa niż 500 000 zł. 

 

Maksymalny okres realizacji projektu współfinansowanego z pożyczki 

12 miesięcy od podpisania umowy pożyczki. 

 

Maksymalny okres spłaty pożyczki 

5 lat z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału przez 9 miesięcy. 

 

Oprocentowanie 

Od 2,5% do 6% w skali roku. 



                                                                                             
 
 

Oprocentowanie pożyczki będzie stałe w całym, okresie obowiązywania umowy i zostanie określone 

przez Agencję w oparciu o ocenę kryterium „Kondycja finansowa”. 

 

Wsparcie 

Możliwość uzyskania wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, 

jednak nie więcej niż 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych). 

 

 

 

 

Planowane ramy czasowe oceny  

 

W ramach Panelu Ekspertów ocenie merytorycznej podlegają wnioski pozytywnie zweryfikowane pod 

względem formalnym, w tym samym miesiącu, pod warunkiem, że jest ich nie mniej niż 3. Jeżeli liczba 

wniosków jest mniejsza niż 3 podlegają one ocenie PE w kolejnym miesiącu bez względu na ilość 

złożonych wniosków. 

 

Wnioski złożone  do dnia 05.08.2018 r. podlegają ocenie merytorycznej na posiedzeniu Panelu Ekspertów 

w dniu 20.08.2018 r. 

 

Wnioski złożone  do dnia 05.09.2018 r. podlegają ocenie merytorycznej na posiedzeniu Panelu Ekspertów 

w dniu 20.09.2018 r. 

 

Wnioski złożone  do dnia 05.10.2018 r. podlegają ocenie merytorycznej na posiedzeniu Panelu Ekspertów 

w dniu 20.10.2018 r. 

 

Wnioski złożone  do dnia 05.11.2018 r. do godz. 16:00:00 podlegają ocenie merytorycznej na posiedzeniu 

Panelu Ekspertów w dniu 20.11.2018 r. 

 

Jeśli 20-ty dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy, posiedzenie PE odbywa się następnego dnia 

roboczego. Agencja może zmienić termin posiedzenia PE, informując uprzednio Wnioskodawców  

o zmianie tego terminu. 

 

  

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia, wzór 

wniosku i umowy, kryteria oceny wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia,  Regulamin  naboru  



                                                                                             
 
 

w ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój"  oraz pozostałe dokumenty są dostępne na 

stronie http://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj. 

 

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej 

PARP https://www.parp.gov.pl/informatorium-parp lub na adres: info@parp.gov.pl. oraz telefonicznie 

pod numerem: 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202.  

 

. 
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