
Skorzystaj z pomocy Funduszu 
i rozwiń swoją firmę!

Jak otrzymać pożyczkę na preferencyjnych warunkach dla mikro,  
małych i średnich przedsiębiorstw?

Dzięki pomocy KPFR firmy prowadzą-
ce działalność na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego mogą 
otrzymać na rozwój nawet 2 mln zł! 
Wsparcie w postaci pożyczki inwesty-
cyjnej dostaną ci przedsiębiorcy, którzy 
planują wdrożenie w firmie nowych 
rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzę-
tu, modernizację produkcji, adaptację 
pomieszczeń czy wyposażenie nowych 
stanowisk pracy.

Mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa są bazą rozwoju gospodarczego 
w naszym regionie. Oferta Kujaw-
sko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
i współpracujących z nim partnerów to 
propozycja skrojona na miarę potrzeb 
dynamicznych firm, które chcą inwe-
stować w nowoczesne rozwiązania 
- mówi marszałek województwa,   
Piotr Całbecki.

By otrzymać wsparcie, na początku 
musimy wybrać Instytucję Finansową, 
z której pomocy chcemy skorzystać. 
KPFR współpracuje obecnie z czterema 
podmiotami, które udzielają pożyczek 
na rozwój firm z sektora MŚP: Kujaw-
sko-Pomorskim Funduszem Pożyczko-
wym sp. z o.o., Konsorcjum Banków 
Spółdzielczych, Konsorcjum ECDF SA 
i Mega Sonic SA oraz Polską Funda-
cją Przedsiębiorczości. Jedna z tych 
instytucji - KPFP - oferuje też pożyczki 
obrotowe na bieżące przedsięwzięcia 
oraz pożyczki na zakup nieruchomości.

Drugi krok to sprecyzowanie planu 
inwestycyjnego. Oferta pożyczek 
proponowanych przez powyższe insty-
tucje jest tak szeroka, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Zanim jednak skon-
taktujemy się z konsultantami, warto 
odpowiedzieć sobie na szereg pytań, 
np. na jaki cel potrzebujemy pieniędzy, 
jaka kwota jest nam niezbędna i w jaki 
sposób możemy zabezpieczyć pożycz-
kę. Im więcej zbierzemy informacji 
nt. planowanego przedsięwzięcia, tym 
łatwiej będzie dopasować pożyczkę 
do naszych potrzeb i możliwości.

Kolejny krok to wybór pożycz-
ki i związane z nią formalności. By 
ubiegać się o pożyczkę należy złożyć 
wniosek z niezbędnymi dokumentami 

Kujawsko Pomorski  
Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. 
Toruń, ul. Sienkiewicza 38 
tel. (56) 475 62 96, 737 722 106 
biuro@kpfp.org.pl,  
www.kpfp.org.pl

Bydgoszcz, ul. Gimnazjalna 2A 
tel. (52) 349 30 17, 572 572 029

Włocławek, ul. Bechiego 2 
tel. (54) 231 55 79, 572 572 026

Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 
tel. (56) 461 20 72, 572 572 027

Konsorcjum Banków  
Spółdzielczych
KDBS Bank Spółdzielczy 
we Włocławku, ul. Żabia 6 
tel. (54) 231 00 85 
kdbs@kdbs.com.pl,  
www.kdbs.com.pl

Bank Spółdzielczy  
w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12 
tel. (52) 382 05 61 
bank@bskoronowo.com.pl,  
www.bskoronowo.com.pl

Bank Spółdzielczy  
w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11 
tel. (52) 356 09 10 
inobank@bsinowrocław.pl,  
www.bsinowrocław.pl

Bank Spółdzielczy  
w Toruniu, ul. Lelewela 33 
tel. (56) 639 95 00 
biuro@bstorun.pl,  
wwwbstorun.pl

ECDF SA Mega Sonic SA 
www.ecdf.pl, pozyczki@ecdf.pl 
(61) 226 13 40, (22) 637 87 15

Bydgoszcz, ul. Podwale 11/6 
tel. 516 152 407

Chełmno, ul. Krótka 2 
tel. 606 341 039

Szubin, ul. 3 Maja 28  
tel. 884 881 576

Toruń, ul. Podmurna 44 
tel. 502 193 431

Polska Fundacja  
Przedsiębiorczości 
www.pfp.com.pl

Oddział w Bydgoszczy 
ul. Rumińskiego 6, pok. 109 
tel. (52) 320 91 06, 538 235 884

Oddział w Toruniu 
ul. Dworcowa 7, p. 105 
tel. 664 934 479

Brodnica, Starostwo  
Powiatowe 
ul. Kamionka 18 
tel. (56) 495 08 37

Chełmno, Urząd  
Miasta i Gminy 
ul. Dworcowa 1 
tel. (56) 677 17 49

Mogilno, Powiatowy  
Urząd Pracy 
ul. Obrońców Mogilna 1 
tel. (52) 318 67 10

Nakło n. Notecią,  
Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Dąbrowskiego 54 
tel. 52 386 66 38

Sępólno Krajeńskie,  
Starostwo Powiatowe 
ul. Kościuszki 11 
tel, (52) 388 13 40

Solec Kujawski,  
Urząd Miasta i Gminy 
ul. 23 Stycznia 7 
tel.(52) 387 01 12

Świecie, Starostwo  
Powiatowe 
ul. Chmielniki 2B 
tel. (52) 568 31 00

Tuchola, Starostwo Powiatowe 
ul. Pocztowa 7 
tel. (52) 559 07 47

Tu weźmiesz pożyczkę

Do tej pory dzięki 
działalności KPFR 
wsparcie w postaci 
pożyczek otrzymało już  
118 przedsiębiorców 
z naszego województwa. 
Twoja firma też może 
dołączyć do tego grona!

w jednym z biur instytucji współpra-
cujących z KPFR. Wzory dokumentów 
dostępne są na stronie poszczególnych 
Instytucji Finansowych. Analiza wnio-
sku przeprowadzana jest bardzo spraw-
nie. Przedsiębiorca nie czeka długo 
na  informację, czy pożyczka zostanie 
udzielona. Jeśli zapadnie pozytywna 
decyzja, podpisywana jest umowa.

Pożyczka wypłacana jest przedsię-
biorcy w transzach lub jednorazowo. 
Pełna kwota musi zostać przeznaczona 
na cele zgodne z umową - by rozliczyć 
pożyczkę przedstawiamy oryginały 
faktur/rachunków lub innych dokumen-
tów potwierdzających dokonanie zaku-
pów. Okres spłaty można rozłożyć 
nawet do 7 lat.

Masz pytania?  Skontaktuj się z naszymi Instytucjami Finansowymi - pełna lista na stronie www.kpfr.pl   
Wszystkie informacje uzyskasz również w siedzibie KPFR w Toruniu, przy ul. Przedzamcze 8, oraz za pośrednictwem formularza na stronie www.kpfr.pl

JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE? KROK PO KROKU:
ZNAJDŹ INSTYTUCJĘ, która pomoże ci zdobyć fundusze. Pożyczek na rozwój i inwestycje udzielają:
   Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
   Konsorcjum Banków Spółdzielczych
   Konsorcjum ECDF SA i Mega Sonic SA
   Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Pożyczek obrotowych i na nieruchomości udziela:
   Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

SKONSULTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ z wybranej instytucji i opowiedz mu, na jaki cel potrzebujesz pieniędzy.  
Skorzystaj z jego pomocy, przy dopełnieniu formalności.

ZŁÓŻ WNIOSEK w biurze instytucji. Wzory dokumentów dostępne są na stronach instytucji udzielających pożyczek.

POCZEKAJ NA ANALIZĘ WNIOSKU. Gdy otrzymasz informację, że pożyczka została przyznana, wystarczy,  
że podpiszesz umowę. Pieniądze wypłacane są w transzach lub jednorazowo.
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