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W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 znacznie wi?cej ?rodków b?dzie pochodzi? z
instrumentów finansowych, „odnawialnych”. Najbli?sze lata dla przedsi?biorców to wi?cej
preferencyjnych form dofinansowania w formie po?yczki unijnej, kredytu czy por?czenia. W tym
systemie pieni?dze b?d? mog?y by? wykorzystywane wielokrotnie przez przedsi?biorców, a nie
jak w przypadku dotacji – tylko raz. Pomoc b?dzie udzielana tak?e po roku 2020 – wyja?nia
Renata Granowska, dyrektor Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej.

W ramach dzia?a? RPO WD zwi?zanych z osi? priorytetow? 1–Przedsi?biorstwa i innowacje
oraz osi? priorytetow? 3-Gospodarka niskoemisyjna dla mikro, ma?ych i ?rednich
przedsi?biorstw zosta?y przygotowane nowe rozwi?zania finansowe, maj?ce na celu wsparcie
dolno?l?skich przedsi?biorców.

S? to  propozycje zarówno np. dla przedsi?biorców rozpoczynaj?cych swoj? dzia?alno??  (start-
up)  jak i dla tych którzy  maj? zbyt krótka histori? (istniej? poni?ej 2 lat). Uzyskanie w tym
wypadku kredytu w banku jest niemo?liwe lub wi??e si? z niekorzystnymi warunkami, wysokim
oprocentowaniem i wysoka mar??. Z instrumentów finansowych b?dzie móg? skorzysta? ka?dy
przedsi?biorca  z sektora M?P.

Preferowane b?d? dzia?alno?ci, które dotycz? zwi?kszenia innowacyjno?ci produktów i
procesów oraz projekty przyczyniaj?ce si? do zwi?kszenia konkurencyjno?ci firmy na rynku.
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Poszczególne instrumenty finansowe jak po?yczki, mikropo?yczki, por?czenia i repor?czenia,
s? realizowane  przy wspó?pracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu
„Inwestycje, Innowacje, Energetyka” oraz przez wybranych do pomocy instytucji finansowych
pe?ni?cych rol? po?redników finansowych.

Otrzymanie po?yczki unijnej wi??e si? z mniejszymi wymaganiami i formalno?ciami. Po?yczki
posiadaj? bardzo niskie oprocentowanie i atrakcyjne warunki sp?aty. Podstawowe parametry
oferowanych produktów finansowych:

sta?e oprocentowanie po?yczki (od 1,83 % dla mikroprzedsi?biorstw i od 2,83% dla
pozosta?ych podmiotów)
brak op?at i prowizji za udzielenie po?yczki
okres sp?aty po?yczki do 5 lat
okres 6 miesi?cy karencji w sp?acie rat kapita?owych

 

Po?rednicy finansowi dzia?aj?cy na terenie województwa dolno?l?skiego to:

Towarzystwo Inwestycji Spo?eczno-Ekonomicznych Spó?ka Akcyjna
Fundusz Regionu Wa?brzyskiego
Wroc?awska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ECDF SA
Mega Sonic SA
Polska Fundacja Przedsi?biorczo?ci
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG"
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

 

Szczegó?owo o zasadno?ci dzia?a? opowiada dyrektor Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej
Renata Granowska w artykule który ukaza? si? w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu
wczorajszym (17.10.2017)

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1078716,instrumenty-zwrotne-sa-bardziej-
efektywne-niz-dotacje.html

Pe?na oferta dotycz?ca instrumentów finansowych dost?pna na stronie 

https://rpo.bgk.pl/rpo/inwestycje-innowacje-energetyka/
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