
 

 

 

 

 

Pomorski Fundusz Rozwoju -  
nowe możliwości dla firm 



O Funduszu 

Spółka została powołana z inicjatywy Samorządu Województwa 

Pomorskiego w listopadzie 2015 r. 

 

Zarządza środkami finansowymi w następujących obszarach 

tematycznych: 

• wsparcie rozwoju MŚP 

• projekty infrastrukturalne realizowane w miastach 

• efektywność energetyczna 

• produkty kapitałowe 

 

 Aktualnie pracujemy nad nową strategią, która 

rozszerzy zakres działania funduszu pod względem 

tematycznym oraz produktowym. 

 



Instrumenty finansowe dla MŚP 

 

 

• Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu 

• Pożyczka Eksportowa 

• Pożyczka Ogólnorozwojowa 

• Pożyczka Płynnościowa 

• Poręczenie funduszu poręczeniowego z  

    reporęczeniem PFR 

 

 



Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu 

• w okresie epidemii SARS-CoV-2 obniżone oprocentowanie 

• kwota pożyczki: do 1,5 mln zł 

• okres finansowania: do 120 miesięcy 

• karencja: do 12 miesięcy 

• cele: zakup nieruchomości lub przystosowanie nieruchomości do 

potrzeb rozwoju własnej firmy 

• dla kogo: mikro i małe przedsiębiorstwa 

• oprocentowanie: od 2,47% p.a (uzależnione od ratingu)  

 



Pożyczka Eksportowa 

• w okresie epidemii SARS-CoV-2 obniżone oprocentowanie oraz 

możliwość przeznaczenia środków na utrzymanie działalności 

• kwota pożyczki: do 750 tys. zł 

• okres finansowania: do 84 miesięcy 

• karencja: do 12 miesięcy 

• cele: rozpoczęcie lub zwiększenie skali działalności eksportowej 

• dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

• oprocentowanie: od 2,47% p.a (uzależnione od ratingu)  

 



Pożyczka Ogólnorozwojowa 

• kwota pożyczki: do 1 miliona złotych  

• cele: inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-

obrotowe realizowane w województwie pomorskim 

• dla kogo: mikro i małe 

• przykładowym celem, na który może być wydatkowana  

jest np. zakup maszyn i urządzeń, remont lokalu czy 

zakup towaru 



Pożyczka Płynnościowa 

• Uwaga: środki prawie się wyczerpały 

• kwota: do 150 tys. zł 

• okres: 5 lat 

• cele: na utrzymanie działalności gospodarczej, 

dotkniętej skutkami stanu epidemii 

• dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm 

prowadzących działalność w województwie pomorskim 

• maksymalny okres karencji w spłacie: 12 miesięcy (nie 

wydłuża okresu spłaty) 

• oprocentowanie: co do zasady 0% 



Poręczenie 

• kwota poręczenia: do 1 mln zł (maksymalnie  80% kwoty kredytu) 

• okres obowiązywania poręczenia: do 36 miesięcy 

• cele: obrotowo-inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju 

działalności  

• dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

 



Pośrednicy Finansowi (Wykonawcy) 

To partnerzy PFR wyłonieni w procedurach konkurencyjnych 

odpowiadający za:  

• wybór i ocenę finansowanych przedsięwzięć 

• zawarcie umów z MŚP 

• wypłaty i zwroty środków finansowych w relacjach z MŚP 

 

 

 

 



Pośrednicy Finansowi (Wykonawcy) 

Lista pożyczek i poręczeń wraz z formularzami kontaktowymi do 

odpowiednich finansowych znajduje się na naszej stronie 

internetowej: www.pfr.pomorskie.eu  

 

Zapraszamy do kontaktu! 

 

 

 

 

http://www.pfr.pomorskie.eu/


Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Kniter 

starszy specjalista ds. promocji 

Pomorski Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o. 

ul. Straganiarska 24-27   

80-837 Gdańsk 

tel. (58) 58 58 950    

www.pfr.pomorskie.eu   

  

http://www.pfr.pomorskie.eu/

